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'vid̪eːɦə' ३४९ mə əⁿkə ०१ ɟulɑːi २०२२ (vərʂə १५ mɑːsə १७५ əⁿkə ३४९) 

aːi əⁿkəmeː əcʰi:- 

१. gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə- sⁿgʰə loːkə seːvɑː ɑːjoːgə/ biɦɑːrə loːkə seːvɑː ɑːjoːgəkə pəriːkʂɑː leːlə  

maːit ̪ʰiliː (ənivɑːrjə ɑː aːiccʰikə) ɑː ɑːnə aːiccʰikə viʂəjə ɑː sɑːmɑːnjə ɟɲɑːnə (əⁿgreːɟiː 

mɑːd̪ʰjəmə) ɦeːt ̪u sɑːmigriː [eːnə.ʈiː.eː.- juː.ɟiː.siː.-neːʈə-maːit ̪ʰiliː leːlə seːɦoː] [STUDY 

MATERIALS FOR UPSC (UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION) & BPSC (BIHAR 

PUBLIC SERVICE COMMISSION) EXAMS- MAITHILI (COMPULSORY & 

OPTIONAL) AND OTHER OPTIONALS AND GENERAL STUDIES (ENGLISH 

MEDIUM)] [FOR NTA-UGC-NET-MAITHILI ALSO] 

२. gəd̪jə 

२.१.gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə- səɟʰijɑː roːpəni (sⁿpɑːd ̪əkə ɖɑː. prəmoːd̪ə kumɑːrə)- ४३ ʈɑː biːɦəni 

kət ̪ʰɑː leːkʰəkəkə səɟʰijɑː sⁿgrəɦəkə səmiːkʂɑː 

२.२.rəbiːnd̪rə nɑːrɑːjəɳə miɕrə- mɑːt ̪ɹ̩bʰuːmi (upənjɑːsə)-७mə kʰeːpə 

२.३.gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə- d ̪ə ........ pʰɑːilsə 

२.४.ɟɲɑːnəvərd̪d̪ʰənə kⁿʈʰə- kʂə t ̪rə ɟɲə 

२.५.ɕəɕikɑːⁿt ̪ə kərɳə- biːɦəni kət ̪ʰɑː-bəɖə  ़kɑː bʰəkt ̪ə 

३. pəd ̪jə 

३.१.rɑːɟə kiɕoːrə miɕrə- sukʰəsu 

३.२.munnɑː ɟiː- kəvit ̪ɑː-d̪əlɑːlə 

३.३.munnɑː ɟiː- kicʰu t ̪ɑːⁿkɑː 

४.st ̪riː koːnɑː 

४.१.kəlpənɑː ɟʰɑː- pɑːnə 
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४.२.subʰəd ̪rɑː miɕrə bʰɑːvjɑː- २ ʈɑː biːɦəni kət ̪ʰɑː 

Go to the link below for download of old issues of VIDEHA Maithili e magazine in .pdf 

format and Maithili Audio/ Video/ Books/ paintings/ photo files. vid ̪eːɦəkə purɑːnə 

əⁿkə ɑː ऑɖijoː/ viːɖijoː/ poːt̪ʰiː/ cit ̪rəkəlɑː/ pʰoːʈoː səbʰəkə pʰɑːilə səbʰə ɖɑːunəloːɖə 

kərəbɑːkə ɦeːt ̪u niːcɑːⁿkə liⁿkə pərə ɟɑːu। 

 VIDEHA ARCHIVE vid ̪eːɦə peːʈɑːrə 

  View Videha googlegroups (since July 2008) 

  view Videha Facebook Official Group (since January 2008)- for announcements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१. 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

Videha e-Learning 

  

.................................................................................................................. 
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[sⁿgʰə loːkə seːvɑː ɑːjoːgə/ biɦɑːrə loːkə seːvɑː ɑːjoːgəkə pəriːkʂɑː leːlə  maːit ̪ʰiliː (ənivɑːrjə 

ɑː aːiccʰikə) ɑː ɑːnə aːiccʰikə viʂəjə ɑː sɑːmɑːnjə ɟɲɑːnə (əⁿgreːɟiː mɑːd̪ʰjəmə) ɦeːt ̪u sɑːmigriː] 

................................................................................................................... 

[eːnə.ʈiː.eː.- juː.ɟiː.siː.-neːʈə-maːit ̪ʰiliː leːlə seːɦoː] 

[STUDY MATERIALS FOR UPSC (UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION) & BPSC 

(BIHAR PUBLIC SERVICE COMMISSION) EXAMS- MAITHILI (COMPULSORY & 

OPTIONAL) AND OTHER OPTIONALS AND GENERAL STUDIES (ENGLISH 

MEDIUM)] 

[FOR NTA-UGC-NET-MAITHILI ALSO] 

.................................................................................................................. 

[eːnə.ʈiː.eː.- juː.ɟiː.siː.-neːʈə-maːit ̪ʰiliː leːlə/ FOR NTA-UGC-NET-MAITHILI] 

NTA_UGC_NET_MAITHILI_01- gəɟeːnd ̪rə ʈʰɑːkurə 

NTA_UGC_NET_MAITHILI_02- gəɟeːnd ̪rə ʈʰɑːkurə 

NTA_UGC_NET_MAITHILI_03 (ɕriː ɕəmbʰu kumɑːrə siⁿɦə d ̪vɑːrɑː sⁿkəlit̪ə) 

................................................................................................................... 

juː. piː. eːsə. siː. (meːnsə) ऑpɕənələ: maːit ̪ʰiliː sɑːɦit ̪jə viʂəjəkə ʈeːsʈə siːriːɟə 

juː.piː.eːsə.siː. kə priliminəriː pəriːkʂɑː səmpənnə bʰəऽ geːlə əcʰi। ɟeː pəriːkʂɑːrt̪ʰiː eːɦi 

pəriːkʂɑːmeː ut̪t ̪iːrɳə kərət ̪ɑːɦə ɑː ɟⁿ meːnsəmeː ɦunəkərə ऑpɕənələ viʂəjə maːit ̪ʰiliː sɑːɦit ̪jə 

ɦeːt̪ənɦi t ̪ⁿ oː eːɦi ʈeːsʈə-siːriːɟəmeː səmmilit ̪ə bʰəऽ səkaːit ̪ə cʰət ̪ʰi। ʈeːsʈə siːriːɟəkə prɑːrəmbʰə 

prilimsəkə riɟəlʈəkə t ̪ət ̪kɑːlə bɑːd ̪ə ɦoːjət ̪ə। ʈeːsʈə-siːriːɟəkə ut ̪t ̪ərə vid ̪jɑːrt̪ʰiː skaːinə kəऽ 

editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑː səkaːit ̪ə cʰət ̪ʰi, ɟⁿ meːləsⁿ pəʈʰeːbɑːmeː 

əsoːkərɟə ɦoːinɦi t ̪ⁿ oː ɦəmərə ɦvɑːʈsəeːpə nəmbərə 9560960721 pərə seːɦoː prəɕnoːt̪t̪ərə 

pəʈʰɑː səkaːit ̪ə cʰət ̪ʰi। sⁿgəmeː oː əpənə prilimsəkə eːɖəmiʈə kɑːrɖəkə skaːinə kəeːlə kə़ piː 

seːɦoː veːriːpʰikeːɕənə leːlə pəʈʰɑːbət ̪ʰi। pəriːkʂɑːmeː səbʰə prəɕnəkə ut ̪t ̪ərə nəɦi d ̪eːməjə 

pəɽaːit ̪ə cʰaːikə mud ̪ɑː ɟⁿ ʈeːsʈə siːriːɟəmeː vid ̪jɑːrt̪ʰiː səbʰə prəɕnəkə ut ̪t̪ərə d ̪eːt̪ɑːɦə t ̪ⁿ 

http://www.videha.co.in/
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ɦunəkɑː leːlə ɕreːjəskərə rəɦət ̪ənɦi। vid ̪eːɦəkə səbʰə skiːmə ɟeːkɑːⁿ iːɦoː puːrɳət ̪h ni़ ɕulkə 

əcʰi।- gəɟeːnd ̪rə ʈʰɑːkurə 

sⁿgʰə loːkə seːvɑː ɑːjoːgə d̪vɑːrɑː ɑːjoːɟit ̪ə sivilə sərviseːɟə (mukʰjə) pəriːkʂɑː, maːit̪ʰiliː 

(aːiccʰikə) leːlə ʈeːsʈə siːriːɟə/ prəɕnə-pət ̪rə- १ ɑː २ 

TEST SERIES-1- gəɟeːnd ̪rə ʈʰɑːkurə 

TEST SERIES-2- gəɟeːnd ̪rə ʈʰɑːkurə 

.................................................................................................................. 

MAITHILI (COMPULSORY & OPTIONAL) 

UPSC MAITHILI OPTIONAL SYLLABUS 

BPSC MAITHILI OPTIONAL SYLLABUS 

maːit ̪ʰiliː prəɕnəpət ̪rə- juː.piː.eːsə.siː. (aːiccʰikə) 

maːit ̪ʰiliː prəɕnəpət ̪rə- juː.piː.eːsə.siː. (ənivɑːrjə) 

maːit ̪ʰiliː prəɕnəpət ̪rə- biː.piː.eːsə.siː.(aːiccʰikə) 

.................................................................................................................. 

maːit ̪ʰiliːkə vərt ̪əniː 

१ 

maːit ̪ʰiliːkə vərt ̪əniː- vid ̪eːɦə maːit ̪ʰiliː mɑːnəkə bʰɑːʂɑː ɑː maːit ̪ʰiliː bʰɑːʂɑː səmpɑːd̪ənə 

pɑːʈʰjəkrəmə 

bʰɑːʂɑːpɑːkə 

२ 

maːit ̪ʰiliːkə vərt ̪əniːmeː pərjɑːpt ̪ə vivid ̪ʰət ̪ɑː əcʰi। mud̪ɑː prəɕnəpət ̪rə d̪eːkʰəlɑː ut ̪t ̪ərə eːkərə 

vərt ̪əniː ignuː BMAF001 sⁿ preːrit̪ə buɟʰɑːit ̪ə əcʰi, seː eːkərə eːkərɑː eːkə ukʰəɽɑːɦɑːmeː 

http://www.videha.co.in/
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unəʈɑː-punəʈɑː d ̪ijaːu, t ̪ət ̪əbeː d ̪ʰəri pərjɑːpt ̪ə əcʰi। juː.piː.eːsə.siː. kə maːit ̪ʰiliː (kəmpələsəriː) 

peːpərə leːlə seːɦoː iː pərjɑːpt ̪ə əcʰi, seː ɟeː vid ̪jɑːrt̪ʰiː maːit ̪ʰiliː (kəmpələsəriː) peːpərə leːneː 

cʰət ̪ʰi seː eːkərə eːkəʈɑː ɑːrə pʰɑːsʈə-riːɖiⁿgə d̪oːsərə-ukʰəɽɑːɦɑːmeː kərət ̪ʰi| 

IGNOU  ignuː       BMAF-001 

.................................................................................................................... 

MAITHILI (OPTIONAL) 

TOPIC 1    [Place of Maithili in Indo-European Language Family/ Origin and 

development of Maithili language (Sanskrit, Prakrit, Avhatt, Maithili) bʰɑːroːpiːjə bʰɑːʂɑː 

pərivɑːrə məd ̪ʰjə maːit ̪ʰiliːkə st ̪ʰɑːnə/ maːit ̪ʰiliː bʰɑːʂɑːkə ud ̪bʰəvə oː vikɑːsə (sⁿskɹ̩t ̪ə, 

prɑːkɹ̩t̪ə, əvəɦəʈʈə, maːit ̪ʰiliː)]- gəɟeːnd ̪rə ʈʰɑːkurə 

TOPIC 2    (Criticism- Different Literary Forms in Modern Era/ test of critical ability of 

the candidates)- gəɟeːnd ̪rə ʈʰɑːkurə 

TOPIC 3    (ɟjoːt ̪iriːɕvərə, vid ̪jɑːpət ̪i ɑː goːvind̪əd ̪ɑːsə sileːbəsəmeː cʰət ̪ʰi ɑː rəsəməjə kəvi 

cət ̪urə cət ̪urəbʰuɟə vid ̪jɑːpət ̪i kɑːliːnə kəvi cʰət ̪ʰi। eːt̪əjə səmiːkʂɑː ɕɹ̩ⁿkʰəlɑːkə prɑːrəmbʰə 

kərəbɑːsⁿ puːrvə cɑːruː goːʈeːkə ɕəbd ̪ɑːvəliː nəvə ɕəbd ̪əkə pərjɑːjə sⁿgə d̪eːlə ɟɑː rəɦələ əcʰi। 

nəvə ɑː purɑːnə ɕəbd ̪ɑːvəliːkə ɟɲɑːnəsⁿ ɟjoːt ̪iriːɕvərə, vid ̪jɑːpət ̪i ɑː goːvind̪əd ̪ɑːsəkə 

prəɕnoːt ̪t̪ərəmeː d ̪ʰɑːrə ɑːoːt̪ə, sⁿgəɦi ɕəbd ̪əkoːʂə bəɽʱəlɑːsⁿ kʰɑːⁿʈiː maːit ̪ʰiliːmeː prəɕnoːt̪t ̪ərə 

likʰəbɑːmeː d ̪ʰɑːkʰə ɑːst ̪eː-ɑːst ̪eː kʰət ̪əmə ɦoːjət ̪ə, leːkʰəniːmeː prəvɑːɦə ɑːjət ̪ə ɑː succɑː 

bʰɑːvəkə əbʰivjəkt ̪i bʰəjə səkət ̪ə।)- gəɟeːnd ̪rə ʈʰɑːkurə   

TOPIC 4                (bəd ̪riːnɑːt ̪ʰə ɟʰɑː ɕəbd ̪ɑːvəliː ɑː mit ̪ʰilɑːkə kɹ̩ʂi-mət ̪sjə ɕəbd ̪ɑːvəliː)- 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

TOPIC 5                (vaːiljuː eːɖiːɕənə- prət ̪ʰəmə pət ̪rə- loːrikə gɑːt̪ʰɑːmeː səmɑːɟə oː sⁿskɹ̩t ̪i)- 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

TOPIC 6                (vaːiljuː eːɖiːɕənə- d ̪vit ̪iːjə pət ̪rə- vid ̪jɑːpət ̪i)- gəɟeːnd ̪rə ʈʰɑːkurə 

TOPIC 7                (vaːiljuː eːɖiːɕənə- d ̪vit ̪iːjə pət ̪rə- pəd̪jə səmiːkʂɑː- bɑːnəgiː)- gəɟeːnd ̪rə 

ʈʰɑːkurə 

http://www.videha.co.in/
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TOPIC 8                (vaːiljuː eːɖiːɕənə- prət ̪ʰəmə pət ̪rə- loːkə gɑːt̪ʰɑː nɹ̩t̪jə nɑːʈəkə sⁿgiːt̪ə)- 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

TOPIC 9                (vaːiljuː eːɖiːɕənə- d ̪vit ̪iːjə pət ̪rə- jɑːt ̪riː)- gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

TOPIC 10               (vaːiljuː eːɖiːɕənə- d ̪vit ̪iːjə pət ̪rə- maːit ̪ʰiliː rɑːmɑːjəɳə)- gəɟeːnd ̪rə 

ʈʰɑːkurə 

TOPIC 11               (vaːiljuː eːɖiːɕənə- d ̪vit ̪iːjə pət ̪rə- maːit ̪ʰiliː upənjɑːsə)- gəɟeːnd ̪rə ʈʰɑːkurə 

TOPIC 12               (vaːiljuː eːɖiːɕənə- prət ̪ʰəmə pət ̪rə- ɕəbd ̪ə vicɑːrə)- gəɟeːnd ̪rə ʈʰɑːkurə 

TOPIC 13               (t ̪irəɦut ̪ɑː lipikə ud ̪bʰəvə oː vikɑːsə)- gəɟeːnd ̪rə ʈʰɑːkurə 

ənuləgnəkə-१-२-३    ənuləgnəkə- ४-५ 

TOPIC 14                 (ɑːd ̪ʰunikə nɑːʈəkəmeː cit ̪rit ̪ə nird̪ʰənət ̪ɑːkə səməsjɑː- ɕəmbʰu kumɑːrə 

siⁿɦə)  ़  

TOPIC 15                 (svɑːt ̪ⁿt̪rjoːt̪t̪ərə maːit ̪ʰiliː kət ̪ʰɑːmeː sɑːmɑːɟikə səmərəsət ̪ɑː- əruɳə 

kumɑːrə siⁿɦə) 

TOPIC 16                 (juː. piː.eːsə.siː. maːit ̪ʰiliː prət ̪ʰəmə pət ̪rəkə pəriːkʂɑːrt̪ʰiː ɦeːt ̪u upəjoːgiː 

sⁿkələnə, maːit ̪ʰiliːkə prəmukʰə upəbʰɑːʂɑːkə kʂeːt̪rə ɑː oːkərə prəmukʰə viɕeːʂət ̪ɑː, 

maːit ̪ʰiliː sɑːɦit ̪jəkə ɑːd ̪ikɑːlə, maːit ̪ʰiliː sɑːɦit ̪jəkə kɑːlə-nird ̪ʰɑːrəɳə- ɕəmbʰu kumɑːrə siⁿɦə)                            

TOPIC 17                (maːit ̪ʰiliː ɑː d̪oːsərə pubərijɑː bʰɑːʂɑːkə biːcəmeː səmbənd ̪ʰə (bɑːⁿglɑː, 

əsəmijɑː ɑː oːɽijɑː) [juː.piː.eːsə.siː. sileːbəsə, pət ̪rə-१, bʰɑːgə-“eː”, krəmə-५])- gəɟeːnd ̪rə 

ʈʰɑːkurə 

TOPIC 18                 [maːit ̪ʰiliː ɑː ɦind̪iː/ bɑːⁿglɑː/ bʰoːɟəpuriː/ məgəɦiː/ sⁿt̪ʰɑːliː- biɦɑːrə 

loːkə seːvɑː ɑːjoːgə (biː.piː.eːsə.siː.) keːrə sivilə seːvɑː pəriːkʂɑːkə maːit ̪ʰiliː (aːiccʰikə) viʂəjə 

leːlə]- gəɟeːnd ̪rə ʈʰɑːkurə 

.......................................................................................... 

GENERAL STUDIES (PRELIMINARY & MAINS) 
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GS (Pre) 

TOPIC 1 - gəɟeːnd ̪rə ʈʰɑːkurə 

GS (Mains) 

NCERT-ENVIRONMENT CLASS XI-XII 

NCERT PDF I-XII 

SANSAD TV 

http://prasarbharati.gov.in/ 

http://newsonair.com/  

............................................................................................ 

OTHER OPTIONALS 

IGNOU eGYANKOSH 

..................................................................................................... 

-gəɟeːnd ̪rə ʈʰɑːkurə 

 

 

२. gəd̪jə 

२.१.gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə- səɟʰijɑː roːpəni (sⁿpɑːd ̪əkə ɖɑː. prəmoːd̪ə kumɑːrə)- ४३ ʈɑː biːɦəni 

kət ̪ʰɑː leːkʰəkəkə səɟʰijɑː sⁿgrəɦəkə səmiːkʂɑː 

२.२.rəbiːnd̪rə nɑːrɑːjəɳə miɕrə- mɑːt ̪ɹ̩bʰuːmi (upənjɑːsə)-७mə kʰeːpə 

२.३.gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə- d ̪ə ........ pʰɑːilsə 

२.४.ɟɲɑːnəvərd̪d̪ʰənə kⁿʈʰə- kʂə t ̪rə ɟɲə 
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२.५.ɕəɕikɑːⁿt ̪ə kərɳə- biːɦəni kət ̪ʰɑː-bəɖə  ़kɑː bʰəkt ̪ə 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

səɟʰijɑː roːpəni (sⁿpɑːd ̪əkə ɖɑː. prəmoːd̪ə kumɑːrə)- ४३ ʈɑː biːɦəni kət ̪ʰɑː leːkʰəkəkə səɟʰijɑː 

sⁿgrəɦəkə səmiːkʂɑː 

१ 

səɟʰijɑː-sɑːɟʰə biːɦəni kət ̪ʰɑː sⁿgrəɦə mɑːneː ४३ ʈɑː biːɦəni kət ̪ʰɑː leːkʰəkə mɑːneː 

१.gʰənəɕjɑːmə gʰəneːroː, २.munnɑːɟiː, ३.nɑːrɑːjəɳəɟiː, ४.prəmoːd̪ə kumɑːrə ɟʰɑː 'goːkulə ', 

५.ɖɑː. prəmoːd̪ə kumɑːrə, ६.munniː kɑːmət ̪ə, ७.əməreːɕə kumɑːrə lɑːbʰə, ८.vid ̪jɑː cənd ̪rə ɟʰɑː 

http://www.videha.co.in/
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'bəməbəmə', ९.sət ̪jeːnd̪rə kərɳə, १०.vind ̪eːɕvərə ʈʰɑːkurə, ११.ɑːbʰɑː ɟʰɑː, १२.ɕivə kumɑːrə, 

१३.prijⁿvəd̪ɑː, १४.məɦɑːkɑːnt ̪ə prəsɑːd ̪ə, १५.prəbʰɑːʂə əkiⁿcənə, १६.ɑːɕiːʂə ənəcinɦɑːrə, 

१७.puːnəmə ɟʰɑː, १८.ɕubʰrɑː sⁿt̪oːʂə, १९.ɟəvɑːɦərə lɑːlə kəɕjəpə, २०.subʰɑːʂə kumɑːrə kɑːmət ̪ə, 

२१.niːrəɟə kərɳə, २२.kumɑːriː ɑːrət̪iː, २३.kəlpənɑː ɟʰɑː-१ (boːkɑːroː), २४.kəlpənɑː ɟʰɑː-२ 

(pəʈənɑː), २५.səbit ̪ɑː ɟʰɑː 'soːniː', २६.viniːt ̪ɑː ʈʰɑːkurə, २७.mɹ̩ɳɑːlə ɑːɕut ̪oːʂə, २८.əmərə ʈʰɑːkurə, 

२९.məniːʂɑː ɟʰɑː, ३०.ruːbiː ɟʰɑː, ३१.oːmə prəkɑːɕə ɟʰɑː, ३२.ɦimɑːd ̪ri miɕrə 'ɦimə', ३३.irɑː 

məllikə, ३४.kⁿcənə kⁿʈʰə, ३५.rɑːɟeːɕə vərmɑː 'bʰəvɑːd̪it ̪jə', ३६.misid ̪ɑː, ३७.ɟəjənt ̪iː kumɑːriː, 

३८.kəlpənɑː kumɑːriː, ३९.sɑːⁿt ̪vənɑː miɕrɑː, ४०.nənd ̪əniː ɟʰɑː, ४१.bʰuvəneːɕvərə caːurəsijɑː 

'bʰuneːɕə', ४२.əmərə kɑːnt ̪ə lɑːlə ɑː ४३.d ̪iːpɑː miɕrɑː। २३ goːʈə puruʂə ɑː २० goːʈə məɦilə 

biːɦəni kət ̪ʰɑːkə əcʰi iː sⁿgrəɦə। 

sⁿgrəɦəkə puruʂə biːɦəni kət ̪ʰɑːkɑːrə 

१.gʰənəɕjɑːmə gʰəneːroː, २.munnɑːɟiː, ३.nɑːrɑːjəɳəɟiː, ४.prəmoːd̪ə kumɑːrə ɟʰɑː 'goːkulə ', 

५.ɖɑː. prəmoːd̪ə kumɑːrə, ६.əməreːɕə kumɑːrə lɑːbʰə, ७.vid ̪jɑː cənd ̪rə ɟʰɑː 'bəməbəmə', 

८.sət ̪jeːnd ̪rə kərɳə, ९.vind ̪eːɕvərə ʈʰɑːkurə, १०.ɕivə kumɑːrə, ११.məɦɑːkɑːnt ̪ə prəsɑːd ̪ə, 

१२.prəbʰɑːʂə əkiⁿcənə, १३.ɑːɕiːʂə ənəcinɦɑːrə, १४.ɟəvɑːɦərə lɑːlə kəɕjəpə, १५.subʰɑːʂə kumɑːrə 

kɑːmət ̪ə, १६.niːrəɟə kərɳə, १७.mɹ̩ɳɑːlə ɑːɕut ̪oːʂə, १८.əmərə ʈʰɑːkurə, १९.oːmə prəkɑːɕə ɟʰɑː, 

२०.rɑːɟeːɕə vərmɑː 'bʰəvɑːd̪it ̪jə', २१.misid ̪ɑː, २२.bʰuvəneːɕvərə caːurəsijɑː 'bʰuneːɕə', २३.əmərə 

kɑːnt ̪ə lɑːlə। 

sⁿgrəɦəkə məɦilɑː biːɦəni kət ̪ʰɑːkɑːrə 

१. munniː kɑːmət ̪ə, २.ɑːbʰɑː ɟʰɑː, ३.prijⁿvəd ̪ɑː, ४.puːnəmə ɟʰɑː, ५.ɕubʰrɑː sⁿt ̪oːʂə, ६.kumɑːriː 

ɑːrət ̪iː, ७.kəlpənɑː ɟʰɑː-१ (boːkɑːroː), ८.kəlpənɑː ɟʰɑː-२ (pəʈənɑː), ९.səbit ̪ɑː ɟʰɑː 'soːniː', 

१०.viniːt ̪ɑː ʈʰɑːkurə, ११.məniːʂɑː ɟʰɑː, १२.ruːbiː ɟʰɑː, १३.ɦimɑːd ̪ri miɕrə 'ɦimə', १४.irɑː məllikə, 

१५.kⁿcənə kⁿʈʰə, १६.ɟəjənt ̪iː kumɑːriː, १७.kəlpənɑː kumɑːriː, १८.sɑːⁿt̪vənɑː miɕrɑː, १९.nənd ̪əniː 

ɟʰɑː, ɑː २०.d ̪iːpɑː miɕrɑː। 

məɦilɑː biːɦəni kət ̪ʰɑː leːkʰəkəkə iː sⁿkʰjɑː ɑːɦlɑːd ̪əkɑːriː əcʰi। ɑː t ̪əi leːlə səmpɑːd ̪əkəkə 

əpəkʂə d ̪ɹ̩ʂʈikoːɳə prəɕⁿsəniːjə əcʰi। səmpɑːd ̪əkəkə əpəkʂə rəɦəbə əkʰənoː maːit̪ʰiliːmeː 

eːkəʈɑː guɳə sənə əcʰi, seː kəʂʈəkɑːriː d̪ʰəri əvəɕjə əcʰi।  

http://www.videha.co.in/


वि द ेह विदेह Videha বিদেহ http://www.videha.co.in विदेह: प्रथम मैवथली पाविक ई-पविका Videha:  

Ist Maithili Fortnightly eJournal  विदेह: प्रथम मैवथली पाविक ई पविका विदेह: मैवथली सावहत्य 
आन्दोलन: मानुषीवमह ससं्कतृाम ्'विदेह' ३४९ म अकं ०१ जलुाइ २०२२ (िष ष १५ मास १७५ अकं ३४९) 

विदेह: मैविली सावहत्य आन्दोलन VIDEHA: An Idea Factory 

 

मानुषीवमह संसृ्कताम्  ISSN 2229-547X VIDEHA: Maithili Literature Movement 

२ 

४३ goːʈə leːkʰəkəkə ८६ ʈɑː biːɦəni kət ̪ʰɑːkə səɟʰijɑː-sɑːɟʰə roːpəni bʰeːlə əcʰi। 

gʰənəɕjɑːmə gʰəneːroːkə “əcʰoːpə” maːit ̪ʰiliːkeːⁿ soːⁿgərə d̪əऽ ʈʰɑːɽʱə rəkʰəbɑːkə 

səmpɑːd ̪əkiːjə prəjɑːsə d ̪isə ləkʂit ̪ə ɦuəeː bɑː naːi mud ̪ɑː kəʈɑːɦə əcʰi t ̪ⁿ munnɑːɟiːkə 

“pʰoːkəsə!” kʰəʈə-miʈʰɑːɦə। nɑːrɑːjəɳəɟiːkə “kuɕələ” rɑːɟəmoːɦənə ɟʰɑː keːrə biːɦəni kət ̪ʰɑː 

“cələɦə”(d ̪eːkʰuː vid̪eːɦəkə ६७mə biːɦəni kət ̪ʰɑː viɕeːʂɑːⁿkə 

https://videha123.files.wordpress.com/2010/10/videha_01_10_2010.pdf) sənə mɑːnəvə 

prəkɹ̩t ̪ikeːⁿ d̪eːkʰəbaːit̪ə əcʰi ɑː eːkkeː plə़ ʈəpərə əcʰi। seː biːɦəni kət ̪ʰɑːmeː seːɦoː plə़ ʈə 

ɦoːit̪ə əcʰi ɑː eːkkeː plə़ ʈəpərə d̪uː t ̪ərəɦəkə biːɦəni kət ̪ʰɑː liːkʰələ ɟɑː səkaːieː seː sid̪d̪ʰə 

bʰeːlə। prəmoːd̪ə kumɑːrə ɟʰɑː “goːkulə”kə biːɦəni kət ̪ʰɑː əlⁿkɹ̩t ̪ə ɑː klɑːsikələ d ̪ɹ̩ɕjəkə 

nirmɑːɳə kəraːit ̪ə əcʰi, seː biːɦəni kət ̪ʰɑːmeː t ̪əkərə pələkʰət ̪i naːi, seː kəɦaːibəlɑː gələt ̪ə 

sid ̪d̪ʰə bʰeːlɑː। maːit ̪ʰiliːkeːⁿ soːⁿgərə d̪əऽ ʈʰɑːɽʱə rəkʰəbɑːkə səmpɑːd ̪əkiːjə prəjɑːsəkə 

səmpɑːd ̪əkə ɖə़  prəmoːd̪ə kumɑːrəkə ५ ʈɑː biːɦəni kət ̪ʰɑː aːi sⁿgrəɦəmeː əcʰi। ɑː seː bəccɑː 

ucit ̪eː kəɦaːi cʰənɦi ɟeː mɑːjəkeːⁿ birəjɑːniː naːi bənəbəऽ əeːlaːi t ̪ⁿ oː picʰəɽələ bʰeːlə t ̪ⁿ oːɦoː 

guːgələ, klɑːsəruːmə ɑː piː.piː.ʈiː ɑː kid̪əni səbʰə naːi buɟʰəneː koːroːnɑː-pəɕcɑːt ̪ə kɑːləmeː 

picʰəɽələ bʰeːlɑːɦə। munniː kɑːmət ̪əkə pʰeːminiɟmə “gərlsə ɦə़ sʈələ”kə “pʰeːrəsⁿ d̪eːɦəkeːⁿ 

svət ̪ⁿt̪rə kərəbɑːkə prəjɑːsə” sⁿ pəriləkʂit ̪ə ɦoːit ̪ə əcʰi। seː biːɦəni kət ̪ʰɑː pʰeːminiɟmə leːkʰənə 

leːlə seːɦoː aːuɟɑːrə bənəbɑːkə joːgjət ̪ɑː rəkʰaːit̪ə əcʰi। əməreːɕə kumɑːrə lɑːbʰəkə 

“kərikiː”meː iː mət̪ə ɑːrə puʂʈə bʰeːlə əcʰi- “pəɽʱi likʰi neː laːikə ɑː koːi bəɽəkɑː noːkəriː lɑːgi 

neː ɟɑːikə!”, ɑː seː kɑːriːsⁿ goːrə ɦeːbɑːkə nəvə mələɦəmə cʰiː, ɑː t ̪əkʰənə bəऽrə ɦeːraːimeː 

koːnoː maːugət̪i naːi ɦəeːt̪ə। vid ̪jɑː cənd ̪rə ɟʰɑː “bəməbəmə” preːmə-piɕɑːcəsⁿ əpəneː grəsit ̪ə 

cʰət ̪ʰi “mɑːpʰə kəऽ səkiː t ̪ⁿ”meː; ɑː kəkkɑːkeːⁿ aːimeː oː sɑːnɦaːit ̪ə cʰət ̪ʰi “prəbʰɑː”meː ɑː aːi 

piɕɑːceːkeːⁿ sət ̪jeːnd̪rə kərɳə bɑːbɑːɟiːkə “d ̪imɑːgə pʰuːɟəbə” kəɦaːit ̪ə cʰət ̪ʰi….. ənt ̪imə sət ̪jə। 

vind ̪eːɕvərə ʈʰɑːkurə d ̪ʰəri purɑːt ̪ənə loːkə cʰət ̪ʰi ɦunəkɑː neː beːʈɑːkə bəd̪əmɑːɕiː 

“soːkɑːɟə”meː pəsinnə cʰənɦi ɑː neː put ̪oːɦukə bəd ̪əmɑːɕiː “bəɦəsələ kənijɑː” meː। ɑːbʰɑː 

ɟʰɑː keːrə “lɑːɟə” purukʰəkə naːit ̪ikət ̪ɑːkə pəribʰɑːʂɑːpərə coːʈə əcʰi। ɕivə kumɑːrə seːɦoː 

“pʰərməliʈiː”meː pərivɑːrəmeː nəvə ərt ̪ʰəvjəst ̪ʰɑːkə vɑːt ̪ɑːvərəɳəmeː ɦoːit ̪ə ɟʰəmeːləkeːⁿ 

cinɦit ̪ə kəraːit ̪ə cʰət ̪ʰi। prijəmvəd ̪ɑː “svɑːbʰimɑːnə”meː- “beːʈiː keːrə vivɑːɦəkə muːljə”kə 

viroːd̪ʰəmeː cʰət ̪ʰi। məɦɑːkɑːnt ̪ə prəsɑːd ̪ə “goːliː”meː prəd̪ʰɑːnəmⁿt ̪riːkə “moːnəkə bɑːt ̪ə”kə 
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goːliːsⁿ t̪ulənɑː kəraːit ̪ə cʰət ̪ʰi, ɦⁿ prəd̪ʰɑːnəmⁿt ̪riː ɕəbd ̪əkə oː prəjoːgə naːi keːneː cʰət ̪ʰi। 

prəbʰɑːʂə əkiⁿcənə vivɑːɦəsⁿ ʈʰɑːmeː puːrvə moːnə pəɽaːit ̪ə upənəjənə sⁿskɑːrəkə 

səmbənd ̪ʰəmeː “kəpərəcʰillɑː” likʰaːit ̪ə cʰət ̪ʰi। ɑːɕiːʂə ənəcinɦɑːrəkə “st ̪ʰit ̪i” vivɑːɦə-puːrvə 

ɑː vivɑːɦə pəɕcɑːt ̪ə st ̪riːkə əvəst ̪ʰɑːpərə əcʰi t ̪ⁿ puːnəmə ɟʰɑː “upəd ̪eːɕə”kə mɑːd̪eːⁿ pʰəricʰɑː 

d̪aːi cʰət ̪ʰi ɟeː koːnɑː loːkəkə upəd ̪eːɕə ɑː kərəniː meː ənt ̪ərə ɦoːi cʰaːi। ɕubʰrɑː sⁿt ̪oːʂə “moːlə 

bʰɑːvə” meː purukʰəkə viːbʰət ̪sə ruːpə d ̪eːkʰəbaːi cʰət ̪ʰi ɑː sⁿgeː nɑːriːkə bʰit ̪ərəkɑː ɕəkt ̪i 

seːɦoː। ɟəvɑːɦərə lɑːlə kəɕjəpə “kukkurə”meː mɑːlikə ɑː kukkurəkə mənoːviɟɲɑːnəmeː 

ɟɑːit ̪ə cʰət ̪ʰi ɑː “ɦiːroː”meː seːksəpijərə sənə “gulɑːbə gulɑːbeː sənə sugⁿd̪ʰit ̪ə rəɦət ̪ə bʰəneː 

oːkərə nɑːmə kicʰu ɑːrə bʰəऽ ɟɑːjə” nɑːmə-cəliːsɑːpərə likʰaːi cʰət ̪ʰi। subʰɑːʂə kumɑːrə 

kɑːmət ̪ə “koːɖə vərɖə”kə mɑːd ̪ʰjəməsⁿ d̪eːkʰəbaːi cʰət ̪ʰi ɟeː beːʈiːkə ɟənməkə səmɑːcɑːrə 

loːkəkeːⁿ prəsənnə kəraːit ̪ə cʰaːi mud ̪ɑː səmɑːɟəkə gʰəʈənɑːkə ɖəreː oː oːkərɑː ɟənmə naːi 

d̪eːməऽ cɑːɦaːieː। munnɑː prəsənnə bʰeːlɑːɦə mud̪ɑː sud ̪ʰɑː ʈeːliːviɟənə səmɑːcɑːrə d ̪eːkʰi 

cint ̪it ̪ə bʰəऽ geːliː। niːrəɟə kərɳə “pʰɑːd ̪ərsə ɖeː” keːrə mɑːd̪ʰjəməsⁿ kuʈilət ̪ɑːpərə prəɦɑːrə 

kəraːi cʰət ̪ʰi। kumɑːriː ɑːrət ̪iːkə “ɟiːvənəsⁿgiː” mud̪ɑː st ̪riː-purukʰəkə pət ̪niː-pət ̪i ruːpəmeː 

səɦəmeːluː ɦeːbɑːkə seːɦoː ɑːsə bəneːneː rəkʰaːit ̪ə əcʰi। kəlpənɑː ɟʰɑː-१ (boːkɑːroː)kə 

“sⁿt ̪ɑːpə” gⁿgɑːkə prəd̪uːʂəɳəpərə ʈippəɳiː əcʰi t ̪ⁿ “səppət ̪ə” beːʈɑː ɑː sɑːⁿjə keːrə kʰɑːit̪ə 

d̪eːkʰi beːʈiːkə ɑːkroːɕəkeːⁿ gəɦiⁿkiː nəɟərisⁿ d̪eːkʰəbaːit ̪ə əcʰi। kəlpənɑː ɟʰɑː-२ (pəʈənɑː) 

“pʰeːsəbukijɑː ɟinəgiː” meː vɹ̩d̪d̪ʰɑːvəst ̪ʰɑːkə səməsjɑːkə sⁿgə pʰeːsəbukə poːsʈəpərə sⁿgeː 

ʈippəɳiː kəऽ ɟɑːit ̪ə cʰət ̪ʰi, seː biːɦəni kət ̪ʰɑːmeː cʰoːʈə ɑːkɑːrəkə bɑːd̪oː d̪uːʈɑː plə़ ʈə sⁿgeː 

səmɑːɦit ̪ə bʰəऽ səkaːieː seːɦoː sid̪d̪ʰə kəraːi cʰət ̪ʰi। səbit ̪ɑː ɟʰɑː “soːniː”kə st ̪riː-vimərɕə 

“naːut ̪ə”meː d̪eːkʰɑːrə ɦoːit̪ə əcʰi, bʰuːkʰə purukʰəkeːⁿ pəɦineː ləgaːit̪ə cʰaːi kiː? viniːt ̪ɑː 

ʈʰɑːkurəkə “səməjə keːrə mɑːrələ” ’səməjəkə pʰeːrə’ bʰuːkʰəkə mɑːd ̪ʰjəsⁿ bət ̪eːbɑːkə prəjɑːsə 

t ̪ʰikə। mɹ̩ɳɑːlə ɑːɕut ̪oːʂəkə “njuːʈənə keː t ̪ʰərɖə lə़ ” liːvə-inə rileːɕənəmeː rəɦəniɦɑːri st ̪riːkə 

d̪əɕɑː d ̪eːkʰəbaːit ̪ə əcʰi mud ̪ɑː səmɑːpənə vivəɕət ̪ɑːsⁿ naːi mud ̪ɑː krijɑː-prət ̪ikrijɑː 

(“njuːʈənə keː t ̪ʰərɖə lə़ ”)kə mɑːd ̪ʰjəsⁿ kəraːit ̪ə əcʰi oːnɑː krijɑː-prət ̪ikrijɑː ɕəbd ̪əkə prəjoːgə 

oː naːi kəraːit̪ə cʰət ̪ʰi kɑːrəɳə mit ̪ʰilɑːmeː eːt ̪eːkə sɑːkʂərət ̪ɑː t ̪ⁿ ɑːbijeː geːlə cʰaːi ɟeː “njuːʈənə 

keː t̪ʰərɖə lə़ ” kəɦəneː loːkə oːkərə ərt̪ʰə “krijɑː-prət ̪ikrijɑː” buɟʰi ɟeːt ̪aːi। əmərə ʈʰɑːkurə 

“nɑːmə uccə kɑːnə buccə” meː “bəɽɑː ɦuɑː t ̪oː kjɑː ɦuɑː ɟaːiseː peːɽə kʰəɟuːrə” keːrə ərt̪ʰə 

pʰəricʰəbaːit ̪ə cʰət ̪ʰi। məniːʂɑː ɟʰɑː “niput ̪rə” keːrə mɑːd̪ʰjəməsⁿ eːkkeː goːʈeːkə ’əpənɑː kɑː” 

ɑː ’ənəkɑː kɑːlə’ d ̪unuː kɑːlə d̪uː t ̪ərəɦəkə vjəkt ̪it ̪və ɦoːeːbə d̪eːkʰəbaːit ̪ə cʰət ̪ʰi। rubiː ɟʰɑː 

“ɑːsə”meː mɑːjə ɑː bəccɑːkə d̪uː pərist ̪ʰit ̪imeː ɦəʈʰə ɑː “ʈugərə” meː mənukkʰə ɑː pəɕu 
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d̪unuː kə eːkkeː sənə kəʂʈə ənubʰəvə kərəbɑːkə viveːcənɑː keːneː cʰət ̪ʰi। oːmə prəkɑːɕə ɟʰɑː 

keːrə “purənɑː d̪əlɑːnə”- “nəvə gʰərə uʈʰeː, purɑːnə gʰərə kʰəseː” keːrə vipəriːt ̪ə purənɑː 

d̪əlɑːnəkə kʰəsəbɑːkə kət ̪ʰɑː naːi vərənə ciɽaːikə ɟoːɽəkə ɑːɕrəjə-st ̪ʰɑːnəkə kət ̪ʰɑː əcʰi। biːɦəni 

kət ̪ʰɑːkə iː səmiːciːnə ənt ̪ə əcʰi, ɦunəkərə “speːɕələ pərəmiʈə” ɟeː vid ̪eːɦə maːit ̪ʰiliː viɦəni 

kət ̪ʰɑː [vid ̪eːɦə səd ̪eːɦə ५] meː sⁿkəlit ̪ə bʰeːlə cʰələ seːɦoː əɦiː t ̪ərəɦəkə kəbiːrə-uləʈəbɑːsiː 

sənə əcʰi। biːɦəni kət ̪ʰɑːkə ənt ̪ə əɦiː t ̪ərəɦəkə ɦeːbɑːkə cɑːɦiː, seː gəpə ɦəmə biːɦəni kət ̪ʰɑːkə 

səmiːkʂɑːɕɑːst ̪rə [vid ̪eːɦə səd ̪eːɦə ५] meː likʰəneː cʰiː। ɦimɑːd̪ri miɕrə “ɦimə” keːrə 

“əd̪ʰikɑːrə” meː sɑːsu-put ̪oːɦukə ut ̪ərɑːcaːuɽiː vərɳit ̪ə əcʰi। irɑː məllikə “piːɽə nə ɟɑːneː 

koːjə” meː d̪ukʰə bisərəbɑːkə leːlə rɑːt ̪i bʰəri ɟɑːⁿt̪ə pisəbɑːkə ud ̪ɑːɦərəɳə d̪əऽ biːɦəni 

kət ̪ʰɑːmeː mənoːvaːiɟɲɑːnikə viɕleːʂəɳə kərəbɑːkə kʂəmət ̪ɑːkeːⁿ d̪eːkʰəbaːit ̪ə cʰət ̪ʰi, rɑːt ̪i 

kɑːʈəbə moːɕkilə ɦoːi cʰaːi, d̪inə t ̪ⁿ kəʈi ɟɑːi cʰaːi। kⁿcənə kəɳʈʰə bərɑːbəriːmeː biːɦəni kət ̪ʰɑːkə 

ənt ̪ə ɦɑːsjəsⁿ kəraːit ̪ə cʰət ̪ʰi। rɑːɟeːɕə vərmɑː “bʰəvɑːd ̪it̪jə” vərt ̪əmɑːnəkə bʰuːt ̪ə bənəbə ɑː 

pʰeːrə d̪unuːmeː vivɑːd ̪ə ɦəeːbə keːrə mɑːd ̪ʰjəmə sⁿ kicʰu ɑːrə kəɦi ɟɑːi cʰət ̪ʰi। mənukkʰə 

roːlə bəd̪ələlɑːpərə əpənə vicɑːroː əɦinɑː t ̪ⁿ bəd̪əlaːit ̪ə əcʰi। misid ̪ɑː əpənə biːɦəni kət ̪ʰɑː 

“səpənɑː” seːɦoː aːi gəpəkeːⁿ sɑːɦit̪jə, rəcənɑː ɑː rɑːɟəniːt ̪i keːrə t̪iːnə sⁿkəlpənɑːkə 

mɑːd̪ʰjəməsⁿ pɑːⁿcə pɑːⁿt ̪imeː pʰəricʰɑː d ̪əi cʰət ̪ʰi।ɟəjənt ̪iː kumɑːriːkə boːlɖə biːɦəni kət ̪ʰɑː əcʰi 

“kʰaːuⁿɟʰiː”, t̪ɑːməsəmeː kiceːnəmeː bərt ̪ənə pəʈəkəbəsⁿ ɕuruː bʰeːlə iː biːɦəni kət ̪ʰɑː 

gʰəreːluː səɦɑːjikɑː soːniː keːrə st̪riː vimərɕəsⁿ ɕuruː bʰeːlə mud ̪ɑː mələkiniː reːkʰɑː seːɦoː 

oːi vimərɕəkə ɦiːsə cʰət ̪ʰi oːt̪əऽ ɟɑː kəऽ kʰət ̪əmə, ɑː iː kərəbɑːkə sɑːmərt ̪ʰjə, ɟəkərɑː eːpeːksə-

səmɑːpənə kəɦi səkaːi cʰiaːi, leːkʰikɑːmeː cʰənɦi। kəlpənɑː kumɑːriːkə “ɟʰəmɑːrələ moːnə” 

ɦissɑː-bəkʰəɽɑːpərə keːnd ̪rit ̪ə əcʰi। sɑːⁿt ̪vənɑː miɕreː d̪ʰəri “bʰəgəvət ̪iː ɟənəmə leːliː” meː 

st ̪riːkə səməsjɑː leːlə st ̪riːjeː d̪oːkʰiː bɑː st ̪riːjoː d̪oːkʰiː bəɟaːit ̪ə sunɑːit ̪ə cʰət ̪ʰi। nənd ̪iniː ɟʰɑː 

mud ̪ɑː “bʰəd ̪əbɑː” meː eːkərɑː unəʈi d̪aːit ̪ə cʰət ̪ʰi ɑː sɑːsukə prəgət ̪iɕiːlə ɦeːbɑːkə prəmɑːɳə 

prəst ̪ut ̪ə kəraːit̪ə cʰət ̪ʰi। bʰuvəneːɕvərə caːurəsijɑː “bʰuneːɕə” əpənə “səɦəmət ̪ə” meː 

bəkət ̪ʰoːt̪ʰiːkeːⁿ prəjukt̪ə kəraːit̪ə ɦɑːsjə ut ̪pənnə kəraːit̪ə cʰət ̪ʰi ɑː səeːɦə əmərə kɑːnt ̪ə lɑːlə 

əpənə “eːmə ɑːrə piː” meː kəraːit̪ə cʰət ̪ʰi। d̪iːpɑː miɕrɑːkeːⁿ buɟʰələ cʰənɦi ɟeː “cəlɑːkə” beːɕiː 

st ̪riː ɦoːit̪ə əcʰi mud ̪ɑː kəɦaːi cʰət ̪ʰi “purukʰeː ɦoːit̪ə ɦeːt ̪aːi” ɑː seː kəɦi ɖʰeːrə rɑːsə kɑːɟə 

purukʰəsⁿ kərəbɑː laːit ̪ə cʰət ̪ʰi।    

३ 
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səɟʰijɑː roːpəni (səɟʰijɑː biːɦəni kət ̪ʰɑː-sⁿgrəɦə) keːrə səmpɑːd ̪əkə ɖə़ . prəmoːd̪ə kumɑːrə 

aːi sⁿgrəɦəkə bʰuːmikɑːmeː biːɦəni kət ̪ʰɑːkə guɳəkə viʂəjəmeː likʰaːit ̪ə cʰət ̪ʰi ɟeː “eːkərɑː meː 

eːgoː paːigʰə kət̪ʰɑːkə səbə guɳə ɦoːicʰə। ɟeːnɑː kət ̪ʰoːpəkət ̪ʰənə, vɑːt ̪ɑːvərəɳə, ɕilpə, t ̪ət ̪ʰjəkə 

gɑːⁿbʰiːrjə, ud̪d̪eːɕjə ɑː prɑːsⁿgikət̪ɑː ɑːd̪i।” 

ɦunəkərə biːɦəni kət ̪ʰɑːkə nəpənɑː əcʰi kəʈʰoːrə ruːpəsⁿ १०० ɕəbd ̪ə ɟeː pəɽʱələ ɟɑː səkəjə २ 

minəʈəmeː- eːnɑːmeː २ minəʈə nuːɖəlsəkə viɟɲɑːpənə moːnə pəɽənɑːi svɑːbʰɑːvikə। 

ɦunəkərə səmpɑːd ̪əkiːjə sɑːmərt ̪ʰjə əcʰi ɟeː kicʰu ɦɑːsjə t ̪ⁿ kicʰu gəmbʰiːrə, kicʰu st ̪riː-

vimərɕə t ̪ⁿ kicʰu koːroːnɑː ɑː pʰeːsəbukə sənd ̪ərbʰit ̪ə səbʰə t ̪ərəɦəkə biːɦəni-kət ̪ʰɑː oː aːi 

sⁿgrəɦəmeː d̪eːləni। seː ɦɑːsjə kəɳikɑː seːɦoː sⁿd ̪ərbʰəjukt ̪ə rəɦəlɑːpərə biːɦəni kət ̪ʰɑːkə 

ruːpəmeː cinɦit ̪ə ɑː sⁿkəlit ̪ə bʰəऽ səkaːit ̪ə əcʰi (d ̪eːkʰuː biːɦəni kət ̪ʰɑːkə səmiːkʂɑːɕɑːst ̪rə- 

vid ̪eːɦə səd ̪eːɦə ५) oː seː sid ̪d̪ʰə keːləni। əʂʈɑːd̪ʰjɑːjiːkə bʰɑːʂjə oːkərə ɑːkɑːrəkə kəeːkə guɳɑː 

beːɕiː ɑːkɑːrəmeː kəeːlə ɟeːbɑːkə kʰəgət ̪ɑː oːkərə rəcənɑːkə moːʈɑːmoːʈiː ५ səjə bərkʰəkə 

bɑːd̪eː ənubʰuːt ̪ə bʰeːlə ɑː seː bʰeːboː kəeːlə। t̪əɦinɑː aːi sⁿgrəɦəkə biːɦəni kət ̪ʰɑː səbʰəkə 

səmiːkʂɑː sⁿgrəɦəkə ɦiːsəkə ruːpəmeː naːi vərən svət ̪ⁿt̪rə ruːpeːⁿ seːɦoː ɟⁿ kəeːlə ɟɑːjə t ̪ⁿ oː 

səbʰə əpənə ɑːkɑːrəsⁿ kəeːkə guɳɑː beːɕiː st ̪ʰɑːnə cʰeːkət ̪ə। ɑː seː aːi sⁿgrəɦəkə sⁿkəlit ̪ə biːɦəni 

kət ̪ʰɑː səbʰəkə viɕeːʂət ̪ɑː əcʰi ɑː t ̪i leːlə sⁿkələnəkərt ̪ɑː-səmpɑːd ̪əkə d ̪ʰənjəvɑːd ̪əkə pɑːt ̪rə 

cʰət ̪ʰi। 

  

əpənə mⁿt ̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu। 

 

rəbiːnd̪rə nɑːrɑːjəɳə miɕrə- mɑːt ̪ɹ̩bʰuːmi (upənjɑːsə)-७mə kʰeːpə 

६ 

nɑːgəpərvət ̪əpərə cⁿd ̪rikɑː ɟɑːit ̪ə-ɟɑːit ̪ə əd̪ʰəməru bʰəeː geːlə rəɦət ̪ʰi। ɦunəkərə sɑːⁿsə ɟoːrə-

ɟoːrəsⁿ cəli rəɦələ cʰələni । muⁿɦəsⁿ lɑːrə-poːʈɑː kʰəsi rəɦələ cʰələni । səbʰəkeː bʰeːlaːikə ɟeː 

ɑːbə iː nəɦi bⁿcət ̪iːɦə। t̪ɑːbeː nɑːgə bɑːbɑː seːɦoː oːt̪əeː pəɦuⁿci geːlɑːɦə। 
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"ɦəmə kət ̪əeː ɑːbi geːləɦuⁿ?"-ɑːⁿkʰi kʰoːlit̪əɦi cⁿd̪rikɑː bəɟəliːɦə। ɦunəkərə cɑːruː kɑːt ̪ə loːkəkə 

kərəmɑːnə lɑːgi geːlə cʰələ। saːuⁿseː ɟɑːnəkiː d ̪ʰɑːməsⁿ loːgə səbʰə ɟuʈi geːlə rəɦəeː। səbʰəkə 

moːnəmeː eːt ̪əbeː ɟiɟɲɑːsɑː rəɦaːikə-"cⁿd ̪rikɑːkə kiː ɦɑːlə cʰəni? kɑːliːkɑːnt ̪ə əpənə pət ̪niː 

gaːuriːkə sⁿgeː məɦɑːd̪eːvə! məɦɑːd ̪eːvə! kəraːit ̪ə rəɦət ̪ʰi। 

mud ̪ɑː sⁿjoːgə kəɦuː ɟeː nɑːgəbɑːbɑː  səɦiː səməjəpərə bʰeːʈi geːləkʰinə। oː t̪urⁿt̪ə ɟəɖə  ़़ -

buʈiː d̪eːləkʰinə। kicʰu ɟʰɑːɖə  ़pʰuːkə seːɦoː keːləkʰinə। nɑːgəbɑːbɑːkə upəcɑːrə səɦiː rəɦələ। 

cⁿd̪rikɑːkeːⁿ ɦoːɕə ɑːbi geːləni। kəniːkeː kɑːləkə bɑːd̪ə cⁿd ̪rikɑː ɑːⁿkʰi kʰoːləliːɦə। 

 cⁿd̪rikɑːkeːⁿ ɦoːɕəmeː d ̪eːkʰi kɑːliːkɑːnt̪ə ɑː gaːuriːkə prəsənnət ̪ɑːkə əⁿt ̪ə nəɦi cʰələ। oː 

cⁿd̪rikɑːkeːⁿ vɑːpəsə əpənə gʰərə ləeː ɟəeːbɑːkə ɦeːt̪u ɑːgɑː bəɖʰə  ़lɑːɦə। 

"ʈʰəɦəruː। ɦinəkərə sⁿkəʈə əkʰənə kʰət ̪əmə nəɦi bʰeːlə əcʰi। -nɑːgə bɑːbɑː bəɟəlɑːɦə। 

seː suni kɑːliːkɑːnt ̪ə oː gaːuriː d̪unuː goːʈeː ʈʰəməki geːlɑːɦə, pʰeːrə sɑːɦəsə kəeː pucʰaːit ̪ə 

cʰət ̪ʰi- 

"ɑːbə kiː səməsjɑː ɑːbi geːlə?" 

"ɑːbi nəɦi geːlə, əeːleː əcʰi। cⁿd̪rikɑːkə d̪eːɦə d̪isə kieːkə nəɦi d ̪eːkʰaːit̪ə cʰiəni?"- nɑːgə bɑːbɑː 

bəɟəlɑːɦə। 

" iː kiː bʰəeː geːlə? keːɦənə uɟɟərə d ̪ʰəpə-d ̪əpə eːkərə vərɳə cʰələ। eːkərə d̪eːɦə t ̪ⁿ kɑːriː siɑːɦə 

bʰəeː geːlə əcʰi।" –kɑːliːkɑːnt ̪ə bəɟaːit ̪ə cʰət ̪ʰi। gaːuriːkeːⁿ t̪ⁿ bəkɑːreː nəɦi pʰuʈəni। 

"beːsəkə ɦinəkərə prɑːɳə bⁿci geːləni mud ̪ɑː ɟəɦərə bəɦut ̪ə bʰəjɑːnəkə cʰələ। t ̪əkəreː 

prəbʰɑːvəsⁿ ɦinəkərə ɕəriːrəkə rⁿgə kɑːriː bʰəeː geːlə əcʰi।" 

"iː ʈʰiːkə bʰəeː səkaːit ̪ə əcʰi ki nəɦi? –kɑːliːkɑːnt ̪ə bəɟaːit ̪ə cʰət ̪ʰi। 

"ɦəmə səbə t ̪ⁿ prəjɑːseː kərəbə ɑːgɑː məɦɑːd ̪eːvəpərə nirbʰərə kəraːit ̪ə əcʰi।" 

"əpəneː səɦiː nid ̪ɑːnə bət ̪ɑːu। ɦəmə səbʰə eːɦi ɦeːt ̪u əpəneːkə bəɦut ̪ə ɑːbʰɑːriː rəɦəbə। 

cⁿd̪rikɑːkə ɟəɦinɑː ɟɑːnə bⁿci geːlə t ̪əɦinɑː ɦinəkərə ruːpəkə rəkʂɑː kəeːlə ɟɑːeː।" 
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“ɟəɦərə saːuⁿseː d ̪eːɦə pəsəri geːlə cʰələ। ɟⁿ kənikoː d̪eːriː ɦoːit̪ə t ̪ⁿ ɦinəkərə prɑːɳə nəɦi 

bⁿcaːit ̪ə।" 

"kicʰu upɑːjə kəriaːukə ɟɑːɦisⁿ cⁿd̪rikɑː əpənə maːulikə svərupəkeːⁿ prɑːpt ̪ə kərət̪ʰi।" 

"ɦəmə əvəɕjə prəjɑːsə kərəbə।” 

"ɦinəkərə d ̪eːɦəkə rⁿgə ʈʰiːkə ɦeːbɑːkə ɑːd̪ʰɑː-ɑːd̪ʰiː sⁿbʰɑːvənɑː əcʰi । " 

ɟɑːɦisⁿ cⁿd̪rikɑːkə svɑːst ̪ʰə ʈʰiːkə bʰəeː ɟɑːni seː kəeːlə ɟɑːeː "- kɑːliːkɑːnt ̪ə bəɟəlɑːɦə। 

“cⁿd̪rikɑːkə ilɑːɟəmeː kicʰu səməjə lɑːgət ̪ə । bəɖʰə  ़ि़jɑːⁿ ɦoːeːt̪ə ɟeː oː ɦəmərə ɑːɕrəmeːmeː 

d̪uː-t ̪iːnə d ̪inə rəɦi ɟɑːt ̪ʰi।” 

"koːnoː ɦərɟɑː nəɦi । əɦɑːⁿ t̪ⁿ ɦunəkərə pit ̪ɑːt ̪uljə cʰiəni । ɦunəkərə kəljɑːɳəkə ciⁿt ̪ɑː ɦəmərɑːsⁿ 

beːsiː əpəneː kəeː səkaːit ̪ə cʰiː ।"- kɑːliːkɑːnt ̪ə bəɟəlɑːɦə। 

cⁿd̪rikɑːkə ɦɑːlət̪ə d ̪eːkʰi ɟəjənt ̪ə bəɦut ̪ə d ̪ukʰiː rəɦət ̪ʰi। ɦunəkɑː ciⁿt ̪it ̪ə d ̪eːkʰi ɑːcɑːrjəɟiː 

kəɦələkʰinə- 

"ɟəjənt ̪ə əɦɑːⁿ bəɦut ̪ə ciⁿt ̪it ̪ə lɑːgi rəɦələ cʰiː।" 

oː kiː bəɟit ̪ət ̪ʰi? cⁿd̪rikɑːkə prət ̪i ɦunəkərə moːɦə kəʂʈəkə kɑːrəɳə cʰələ। ɑːcɑːrjəɟiː t ̪ⁿ ɟɲɑːniː 

cʰəlɑːɦə। ɦunəkərə moːnəkə bɑːt ̪ə buɟʰələkʰinə। 

"əɦɑːⁿ vid ̪vɑːnə cʰiː। bʰɑːviː prəvələ ɦoːit ̪ə əcʰi। eːkərɑː keː ʈɑːri səkaːit̪ə əcʰi। ilɑːɟə cəlieː 

rəɦələ cʰəni। səməjəkə sⁿgeː səbʰə kicʰu əpəneː ʈʰiːkə bʰəeː ɟeːt ̪aːikə । əst ̪u, ɦəmərɑː 

loːkənikeːⁿ səɦiː səməjəkə prət ̪iːkʂɑː kərəbɑːkə cɑːɦiː ।"- ɑːcɑːrjə bəɟəlɑːɦə। 

ɑːcɑːrjəkə bɑːt ̪ə mɑːni ɟəjənt ̪ə ɦunəkɑː sⁿgeː ɕɑːrəd̪ɑː kuⁿɟə  laːuʈi geːlɑːɦə। sⁿgeː-sⁿgeː 

ɑːɕrəməkə səməst ̪ə vid ̪jɑːrt̪ʰiː seːɦoː laːuʈi geːlɑːɦə। nɑːgəbɑːbɑːkə pərɑːmərɕə mɑːni 

kɑːliːkɑːnt̪ə seːɦoː gaːuriːkə sⁿgeː t̪rikuʈə bʰəvənə laːuʈi geːlɑːɦə। oː səbʰə cⁿd̪rikɑːkeːⁿ 

ilɑːɟəkeːⁿ prəd̪ʰɑːnət ̪ɑː d ̪eːlət ̪ʰi। əsələmeː ɦunəkərə rⁿgə t̪ət ̪eːkə kɑːriː bʰəeː geːlə cʰələ ɟeː 

kəkəroː ciⁿt̪ɑː bʰəeː ɟeːt ̪aːikə, pʰeːrə oː səbʰə t ̪ⁿ oːkərə mɑːt ̪ɑː-pit ̪ɑː rəɦət ̪ʰinə। pʰeːrə nɑːgə 
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bɑːbɑːpərə ɦunəkɑː səbʰəkeːⁿ puːrɳə viɕvɑːsə cʰələni । nɑːgəbɑːbɑːkeːⁿ ilɑːkɑːmeː keː nəɦi 

ɟənaːit ̪ə cʰələ? əpənɑː kʂeːt̪rəmeː oː bəɦut ̪ə jəɕəsviː cʰəlɑːɦə । 

cⁿd̪rikɑːkə sⁿgeː bʰeːlə eːɦi d̪urgʰəʈənɑːkə bɑːd ̪ə ɟəjənt ̪ə bəɦut ̪ə pəreːsɑːnə rəɦaːit ̪ə cʰəlɑːɦə । 

ɦunəkɑː moːnəmeː kət ̪əɦu-neː-kət ̪əɦu rəɦəni ɟeː ɦunəkeː cələt ̪eː cⁿd̪rikɑːkə iː ɦɑːlə bʰeːləni । 

neː oː ɦinəkɑː ləgə əbit ̪ət ̪ʰi, neː ɦunəkɑː sɑːⁿpə kəʈit ̪əni । d̪inə-rɑːt ̪i oːɦiː viʂəjə səbʰəpərə 

soːcaːit ̪ə rəɦaːit̪ə cʰəlɑːɦə। 

"əɦɑːⁿ bəɦut ̪ə pəreːsɑːnə lɑːgi rəɦələ cʰiː ।"-ɑːcɑːrjəɟiː kəɦələkʰinə। 

"ɦəmərɑː t ̪ⁿ kicʰu pʰurɑːit ̪eː nəɦi əcʰi। lɑːkʰə koːɕiɕə kəraːit ̪ə cʰiː moːnə rəɦi-rəɦi kəeː oːt ̪əɦi 

pəɦuⁿci ɟɑːit ̪ə əcʰi।" 

"iː niːkə ləkʂəɳə nəɦi əcʰi, ɟəjənt ̪ə! əɦɑːⁿkeːⁿ vid̪jɑːd̪ʰjəjənəpərə d ̪ʰjɑːnə d ̪eːbɑːkə cɑːɦiː। ɕeːʂə 

vəst ̪u gaːuɳə t ̪ʰikə।" 

ɟəjənt ̪ə kicʰu nəɦi bɑːɟi səkəlɑːɦə। ɟəkʰənə d ̪uː-t ̪iːnə d̪inə eːɦinɑː cʰəʈəpəʈə kəraːit̪ə biːt ̪ələ  t ̪ⁿ 

ɟəjənt ̪əkeːⁿ nəɦi rəɦələ geːləni। oː cupəcɑːpə nɑːgə pərvət ̪əpərə pəɦuⁿci geːlɑːɦə। sⁿjoːgəsⁿ  

t ̪ʰoːɖə  ़beː kɑːləkə bɑːd ̪ə kɑːliːkɑːnt ̪ə gaːuriːkə sⁿgeː seːɦoː oːt̪əeː əeːlət ̪ʰi। oːɦi ʈʰɑːmə ɟəjənt ̪ə 

pəreːsɑːnə eːməɦərə-oːməɦərə ʈəɦəli rəɦələ cʰəlɑːɦə । 

“əɦɑːⁿ bəɦut ̪ə pəreːsɑːnə buɟʰɑː rəɦələ cʰiː?"- kɑːliːkɑːnt̪ə pucʰaːit ̪ə cʰət ̪ʰi। 

oː kicʰu nəɦi bɑːɟi səkəlɑːɦə। cⁿd̪rikɑːkə svɑːst ̪ʰəkə ciⁿt ̪ɑːsⁿ ɟəjənt ̪əkə ɦɑːlət ̪ə kʰərɑːpə bʰeːlə 

ɟɑː rəɦələ cʰələ। gaːuriːkə d̪ukʰəkə t ̪ⁿ əⁿt̪eː nəɦi cʰələ। kɑːliːkɑːnt ̪ə t ̪aːioː d̪ʰaːirjə rɑːkʰəbeː 

ucit ̪ə buɟʰələni। ɦunəkɑː nɑːgə bɑːbɑːpərə viɕvɑːsə bənələ rəɦəni। oː moːneː-moːnə 

ɦənumɑːnəɟiːkeːⁿ goːɦərɑːbəeː ləgəlɑːɦə। nɑːgəbɑːbɑːkə prəjɑːsəsⁿ cⁿd ̪rikɑː puːrɳə ʈʰiːkə 

bʰəeː geːlə rəɦət ̪ʰi। ɦunəkɑː puːrvə əvəst ̪ʰɑːmeː d̪eːkʰi kɑːliːkɑːnt̪ə bəɦut ̪ə prəsənnə bʰeːlət ̪ʰi। 

mud ̪ɑː gaːuriː əkʰənoː ɟeːnɑː mɑːnəsikə əvəsɑːd̪əmeː ɦoːt̪ʰi। 

"ɑːbə kət ̪ʰiːkə ciⁿt̪ɑːmeː pəɖə  ़lə cʰiː?"- kɑːliːkɑːnt ̪ə bəɟəlɑːɦə। 

"ciⁿt ̪ɑːkə t̪ⁿ bɑːt ̪eː əcʰi। ɑːkʰirə cⁿd̪rikɑːkeːⁿ iː səməsjɑː səbʰə kieːkə bʰeːləni? kəɦiːⁿ iː səbʰə 

kicʰu ʂəɖə  ़jⁿt̪rə t ̪ⁿ nəɦi əcʰi?" 
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"əɦɑːⁿkə mɑːt ̪ʰɑː t ̪ⁿ səd̪ikʰənə uləʈeː soːcaːit ̪ə rəɦaːit ̪ə əcʰi। eːkəʈɑː d̪urgʰəʈənɑː cʰəlaːikə ɟəkərə 

əⁿt ̪ə bʰəeː geːlə। ɑːbə eːɦipərə beːsiː mɑːt ̪ʰɑːpəcciːkə koːnoː aːucit ̪jə nəɦi əcʰi।" 

kɑːliːkɑːnt̪ə kəɦaːit ̪ə cʰət ̪ʰi- 

"ɦəmərɑː loːkəni əɦɑːⁿkə bəɦut ̪ə ɹ̩ːɳiː cʰiː । kəɦi nəɦi eːɦi məɦɑːnə upəkɑːrəkə bəd ̪əlɑː ɦəmə 

səbʰə koːnɑː səd ̪ʰɑː səkəbə? " 

"eːɦimeː upəkɑːrəkə koːnə bɑːt ̪ə bʰeːlaːikə । ɦəmə t ̪ⁿ nit ̪jə eːɦənə kɑːɟə kərit̪eː rəɦaːit̪ə cʰiː । iː 

t ̪ⁿ sⁿjoːgə bʰeːlə ɟeː ɦəmərɑː əpəneː loːkənikə seːvɑːkə əvəsərə seːɦoː bʰeːʈələ । cⁿd̪rikɑː 

puːrɳə svəst ̪ʰə bʰəeː geːliːɦə । ɦinəkɑː ləeː kəeː ɑːbə koːnoː ciⁿt̪ɑːkə bɑːt ̪ə nəɦi əcʰi । "- nɑːgə 

bɑːbɑː bəɟəlɑːɦə। kɑːliːkɑːnt ̪ə ɑː gaːuriː nɑːgə bɑːbɑːkeːⁿ bəɦut ̪ə d̪ʰənjəvɑːd ̪ə d̪eːləni। 

cⁿd̪rikɑː ɑːbə pəɦineːsⁿ beːsiː suⁿd ̪ərə ləgaːit̪ə cʰəliːɦə। nɑːgəbɑːbɑːkeːⁿ prəɳɑːmə kəeː oː 

əpənə mɑːt ̪ɑː-pit ̪ɑːkə sⁿgeː t̪rikuʈə bʰəvənə laːuʈi geːliːɦə। ɟəjənt ̪ə əsəgəreː ɕɑːrəd̪ɑːkuⁿɟə 

vɑːpəsə cəli geːlət ̪ʰi। 

  

əpənə mⁿt ̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu। 
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gəɽʱə-nɑːrikeːlə upənjɑːsə-t ̪rəjiːkə pəɦilə upənjɑːsə "səɦəsrəɕiːrʂɑː" kə bɑːd ̪ə d ̪oːsərə 

upənjɑːsə 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

d̪ə ........ pʰɑːilsə 

१ 

ɦəmərə nɑːmə cʰiː………..ɑː gɑːmə “gəɽʱə nɑːrikeːlə” 

ɕukrə d̪inə ऑpʰisəsⁿ d̪əsə bəɟeː rɑːt ̪imeː gʰurələɦuⁿ t̪ⁿ ɖeːrɑː pəɦuⁿcit ̪eː beːʈiː svɑːgət ̪ə 

keːləkə। buɟʰɑː geːlə ɟeː ruːsələ əcʰi। pucʰəliaːi ɟeː kiː bʰeːlə t ̪ⁿ oː moːnə pɑːɽələkə ɟeː əɟʰukɑː 

sineːmɑː d ̪eːkʰəbɑːkə proːgrɑːmə cʰəlaːi। ɦəmərə eːɦi ɟəvɑːbəpərə ki d ̪eːriː bʰəऽ geːlə əcʰi ɑː 

t ̪ʰɑːkələ cʰiː, oː soːpʰɑːpərə muⁿɦə gʰumɑː kəऽ baːisi geːlə ɑː kət ̪ʰukə ut ̪t ̪əreː naːi d̪iəeː। 

kənijɑːⁿkeːⁿ kəɦəlijənɦi ɟeː kɑːlɦi sineːmɑː cəlaːi cələbə seː naːi ɦeːt ̪aːi kɑːrəɳə ८-११ bəlɑː ɕoː 

t ̪ⁿ kʰət̪əmə bʰəऽ geːlə ɦeːt ̪aːi। oː beːʈiːsⁿ pucʰi kəऽ oːt̪əɦijeːsⁿ cikəri kəऽ kəɦələnɦi ɟeː əɦɑːⁿ 

əɟʰukɑː prə़ misə keːneː rəɦiaːi। ɦⁿ prə़ misə t ̪ⁿ keːneː rəɦiaːi, t̪əkərɑː puːrɑː t̪ⁿ kəraːijeː 

pəɽət ̪ə। pʰeːrə moːnə pəɽələ ɟeː sərəkɑːrə nɑːiʈə ɕoː d̪eːkʰeːbɑːkə ənumət ̪i t ̪ʰijeːʈərə səbʰəkeːⁿ 

d̪eːneː cʰaːi, seː ɑːi kɑːlɦi ११ sⁿ २ bəɟeːkə ɕoː seːɦoː d̪eːkʰi səkaːi cʰiː। “buːkə mɑːi ɕoː” 

sɑːiʈəpərə ऑnəlɑːinə ʈikəʈə kəʈeːlaːuⁿ ɑː seː d̪eːkʰi beːʈiːkə rusəbə kʰət ̪əmə bʰeːlaːi। beːʈɑː, 
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kənijɑːⁿ ɑː mɑːⁿ t ̪iːnuː goːʈeː t̪aːijɑːrə bʰəऽ ɟɑːi geːlɑː ɑː sineːmoː ɟeː pəɽi lɑːgələ seːɦoː 

sənəgərə। sɑːləmeː eːkkeː d̪uː ʈɑː t̪ⁿ niːkə sineːmɑː bənaːi cʰaːi bə़ liːvuɖəmeː। 

d̪uː bəɟeː rɑːt ̪imeː sineːmɑː d̪eːkʰi kəऽ gʰuri rəɦələ cʰəlaːuⁿ, rəst ̪ɑːmeː gɑːɽiːkə lɑːiʈə eːkəʈɑː 

bəɽəkɑː ɦoːrɖiⁿgəpərə pəɽəlaːi, ɑː oːɦəneː bəɦut ̪ə rɑːsə ɦoːrɖiⁿgə əbaːit̪ə geːlə। 

oːi ɦoːrɖiⁿgə səbʰəpərə rɑːɟjəkə məɦilɑː mukʰjəmⁿt̪riːkə kəniː əgərɑːjələ sənə 

əbʰəjəmud ̪rɑːbəlɑː pʰoːʈoː cʰəlaːi। oːnɑː t̪ⁿ beːʈiːsⁿ beːɕiː rəniⁿgə kəmeːɳʈriː ɦəməɦiːⁿ kəraːi 

cʰiː, rəst ̪ɑːkə səbʰəʈɑː ciːɟəkə vist ̪ɹ̩t̪ə vivərəɳə d ̪aːit ̪ə gɑːɽiː cələbaːi cʰiː, kəkʰənoː kɑːlə ɟəkʰənə 

d̪unuː ɦɑːt ̪ʰə cʰoːɽi kʰissɑː ɑːguː bəɽʱəbaːi cʰiaːi t ̪ⁿ oː ʈoːkit̪oː əcʰi ɑː səɽəkəkə səbʰəʈɑː 

kɑːnuːnə, reːɖə-lɑːiʈə, griːnə lɑːiʈə, ɟeːbrɑː krə़ siⁿgə, səbʰəʈɑː oː buɟʰəbəऽ ləgaːieː। mud̪ɑː aːi 

ɦoːrɖiⁿgə səbʰəkeːⁿ ɦəmə ənəʈʰɑː d̪eːliaːi iː soːcikəऽ ɟeːɟⁿ kəɦəbaːi t ̪ⁿ unəʈeː sunɑː d ̪eːt̪ə ɟeː iː 

səbʰə ɦəmərɑː buɟʰəleː əcʰi। mud ̪ɑː aːibeːrə seː naːi bʰeːlə। ɕiːsɑː kʰoːli kəऽ oː əcərəɟəsⁿ 

ɦəmərɑːsⁿ pucʰələkə- 

“iː kəkərə pʰoːʈoː cʰiaːi ɖaːiɖiː?” 

“iːɦoː naːi buːɟʰələ əcʰi, pʰələnɑː d ̪iːd̪iː mukʰjəmⁿt̪riːkə pʰoːʈoː cʰijənɦi iː”। 

“məri geːləkʰinɦə kiː? kəɦijɑː?” 

kəniː kɑːlə t ̪ⁿ ɦəmərɑː buɟʰəbɑːmeː naːi ɑːeːlə ɑː ɟəkʰənə ɑːjələ t ̪ⁿ t ̪ət ̪eːkə ɦⁿsiː lɑːgələ ɟeː gɑːɽiː 

cəleːnɑːi muɕkilə। mɑːⁿ kənijɑːⁿ ɑː beːʈɑːkeːⁿ kəɦəlijənɦi ɟeː iː kit ̪ɑːbəmeː pəɽʱaːieː ɟeː 

muilɑːkə bɑːd̪ə bəɽəkɑː pʰoːʈoː ɑː muːrt̪i bənaːi cʰaːi seː eːkərɑː bʰeːlaːi ɟeː məri geːliːɦə 

mukʰjəmⁿt ̪riː ɑː skuːləmeː eːkkoː d̪inəkə cʰuʈʈiː naːi bʰeːʈələ। mud ̪ɑː ɑːi kɑːlɦi t ̪ⁿ ɟibit̪eːmeː 

bəɽəkɑː pʰoːʈoː ɑː muːrt̪i səbʰə bənəऽ lɑːgələ cʰaːi। ɦəmərɑː sⁿgeː səbʰə peːʈə pəkəɽi kəऽ ɦⁿsəऽ 

ləgəlɑː। beːʈiː ɦət ̪əprəbʰə səbʰəkeːⁿ d̪eːkʰaːit̪ə rəɦələ। t ̪əkʰəneː ɦəmərə pʰoːnəkə gʰəɳʈiː bɑːɟələ 

ɑː ɦəmə ɟeːbiːsⁿ pʰoːnə nikɑːlənəɦijeː rəɦiː t ̪əkʰəneː oː ɦəmərɑː d̪isə iɕɑːrɑː kəऽ kəjə 

sʈiːjəriⁿgəpərə d̪ʰjɑːnəd ̪eːbɑː ləऽ kəɦələkə t ̪ⁿ ɦəmə gɑːɽiːkeːⁿ səɽəkəkə kɑːt ̪ə ləgɑː kəऽ gɑːɽiː 

ʈʰɑːɽʱə kəऽ leːlaːuⁿ। 

“suːt ̪ələ cʰəlaːuⁿ kiː, uʈʰɑː d̪eːlaːuⁿ।”- pʰoːnəmeːsⁿ əbɑːɟə bəɦərɑːieː। 
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“naːi, eːt̪eː ɟəld ̪iː kəɦɑːⁿ suːt ̪aːi cʰiː, ki koːnoː ɟəruːriː gəpə əcʰi?”, d ̪uː bəɟeː rɑːt̪i kəऽ 

ऑpʰisəkə ɦɑːkimə binɑː kɑːɟeːkə pʰoːnə kieː kərət ̪ə, seː ɟəkərɑː iⁿsʈiⁿkʈə kəɦaːi cʰaːi t ̪əɦinɑː 

pucʰɑː geːlə cʰələ। 

“eːmsəkə ʈrə़ mɑː seːnʈərə ɑːbi səkaːi cʰiː, ɑːu t ̪ⁿ pʰeːrə ɑːgɑːⁿ gəpə ɦeːt̪aːi”। 

  

ɖeːrɑː pəɦuⁿci, kəpəɽɑː bəd ̪əli kəऽ uːbərəkeːⁿ bəɟəbaːi cʰiː, əpənə gɑːɽiː ləऽ ɟɑːjəbə t ̪ⁿ pɑːrkiⁿgə 

bʰeːʈət ̪ə ɑːki naːi seː soːci kəऽ। geːʈəpərə ut̪əri kəऽ ɟəkʰəneː ʈrə़ mɑː seːnʈərəkə bʰiːt ̪ərə ɟɑːi 

cʰiː t ̪ⁿ əbɑːɟə əbaːieː- 

“sərə, eːmɦərə cʰiː ɦəmə”। ɦəmərə iⁿspeːkʈərə səɦaːibə gɑːləkeːⁿ ɦɑːt̪ʰəsⁿ sɑːʈəneː ɦəmərɑː 

ɕoːrə kəraːi cʰət ̪ʰi। 

“əɦuːⁿ eːt̪aːi cʰiː, ɦɑːkimə bəɟeːneː cʰət ̪ʰi, t̪eːⁿ ɦəmə ɑːjələ cʰiː”। 

“ɦəməreː d̪uɑːreː bəɟeːneː cʰət ̪ʰi, əʈaːikə kəऽ d̪eːləkə guɳɖɑː səbʰə”। 

“kət ̪əऽ, koːnɑː?” 

oː əpənə gɑːləpərəsⁿ ɦɑːt ̪ʰə ɦəʈəbaːi cʰət ̪ʰi t ̪ⁿ gɑːlə d ̪uː ʈukəɽiː d ̪unuː d ̪isə bʰeːlə d ̪eːkʰɑːit̪ə 

əcʰi। 

ɦəmərə “ɦɑːⁿ, ɦɑːⁿ”kəɦəlɑː ut ̪t ̪ərə oː d̪ʰəɽəpʰəɽɑː kəऽ əpənə ɦɑːt ̪ʰəsⁿ gɑːləkeːⁿ sɑːʈi laːi cʰət ̪ʰi। 

ɦəmə kəɦaːi cʰieːnɦi- “əɦinɑː keːneː rəɦuː, əɦɑːⁿkeːⁿ əpənə gɑːlə d ̪eːkʰɑː naːi pəɽi rəɦələ əcʰi 

t ̪eːⁿ əɦɑːⁿkeːⁿ pət̪ɑː naːi əcʰi ɟeː ….”। cupə bʰəऽ ɟɑːi cʰiː। 

“kət ̪eː kɑːləsⁿ eːt̪əऽ cʰiː?” 

“eːkə gʰəɳʈɑːsⁿ cʰiː। ɟəkʰənə ɑːi.ɟiː., ɖiː.ɑːi.ɟiː. səɦaːibə səbʰə kəniː kɑːlə pəɦineː eːlɑː t ̪əkʰənəsⁿ 

kəniː d̪ʰjɑːnə d ̪eːləkəɦeːⁿ। iːɦoː səbʰə kiː kərət ̪aːi, d̪eːkʰaːi naːi cʰiaːi bʰiːɽə”। 
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eːkəʈɑː ɖə़ kʈərə ɦunəkɑː bəɟɑːkeːⁿ ləऽ ɟɑːi cʰənɦi eːkəʈɑː koːʈʰəliːmeː। oːi koːʈʰəliːkə bɑːɦərə 

səbʰə ɦɑːkimə ɟəmɑː cʰət ̪ʰi, səbʰə gəmbʰiːrə mud̪rɑː bəneːneː cʰət ̪ʰi। loːkələ t ̪ʰɑːnɑː bəlɑː 

səbʰə seːɦoː ɑːbi geːlə əcʰi। t ̪ʰɑːnɑː bəlɑː səbʰə səɦəʈi kəऽ ɦəmərɑː ləgə ɑːbi geːlə। 

d̪əroːgɑːɟiː ɦəmərɑː əpənə moːbɑːilə nikɑːli eːkəʈɑː viː.ɖiː.oː. d̪eːkʰəbaːi cʰət ̪ʰi। 

“d̪eːkʰuː aːi guɳɖɑː səbʰəkeːⁿ, ɦəməreːpərə pɑːt ̪ʰərə pʰeːki rəɦələ əcʰi”। 

ɦəvələd ̪ɑːrə səɦaːibə ʈipələkʰinɦə ɟeː oːi sɑːrəkeːⁿ ɦuɟuːrə ɟeːlə pəʈʰɑː d ̪eːləkʰinə, səbʰəʈɑː 

gəɟeːriː-cərəsiː səbʰə cʰaːi। koːnoː ɖəreː-bʰərə naːi ɦoːi cʰaːi। ɦuɟuːreː kəऽ moːʈərəsɑːikilə 

t ̪ʰɑːneːpərəsⁿ coːrɑː leːləkənɦi, t ̪əkərə əkʰəni d ̪ʰəri pət ̪eː naːi cələlə cʰaːi। 

ɦəmə d ̪əroːgɑːɟiːsⁿ pucʰəlijənɦi- “əɦɑːⁿkeːⁿ kiː ləgaːieː, kiː iː lə़  eːɳɖə ऑrɖərəkə gəpə cʰaːi 

ɑːki ऑpʰisəkə kɑːɟəsⁿ eːkərə koːnoː səmbənd ̪ʰə cʰaːi”? 

oː kəɦaːi cʰət ̪ʰi ɟeː mɑːmilɑːmeː peːⁿcə cʰaːi। t ̪əɦəkiːkɑːt̪ə t ̪ⁿ ɟəbərəd ̪əst ̪ə ɖʰⁿgəsⁿ ɦeːt̪aːi। mud̪ɑː 

oː seːɦoː kəɦaːi cʰət ̪ʰi ɟeː moːʈɑː-moːʈiː iː “lə़  ɑː ऑrɖəreː”kə səməsjɑː cʰiaːi। mud̪ɑː d̪eːkʰuː 

t ̪əɦəkiːkɑːt̪əmeː kiː nikəlaːieː… 

iⁿsəpeːkʈərə səɦaːibəkə gɑːlə siːbi d ̪eːlə geːlə cʰənɦi। insəpeːkʈərə səɦaːibə ɦəmərɑː kəɦaːi 

cʰət ̪ʰi ɟeː gɑːlə t ̪ⁿ d̪uː ʈukəɽiː bʰəऽ geːlə cʰəlaːi seː ɦunəkɑː buɟʰəleː naːi cʰələnɦi, siːlɑːkə bɑːd ̪ə 

ɖə़ kʈərə əeːnɑː d̪eːkʰeːneː cʰələnɦi seː d ̪eːkʰi kəऽ pət ̪ɑː cələlənɦi। 

səbʰə ɦɑːkimə əpənɑː-əpənɑː gʰərə d ̪isə bid ̪ɑː bʰeːlɑː। sərəkɑːriː gɑːɽiː iⁿspeːkʈərə sɑːɦaːibə 

kəऽ ləऽ geːlənɦi ɑː ɦəmə uːbərəkeːⁿ pʰoːnə ləgeːlaːuⁿ। 

………………………………………………………………………………………………………

…. 

əgilɑː d̪inə bʰoːreː-bʰoːrə ऑpʰisə geːlaːuⁿ t̪ⁿ ərd̪əliː iɕɑːrɑːmeː kəɦələkə ɟeː eːkəʈɑː 

inəpʰə़ rmərə ɑːjələ əcʰi। ɦəmə kəɦəliaːi ɟeː kəkəroːsⁿ bʰeːⁿʈə kərɑː d̪aːit̪iaːi, eːt̪eːkə goːʈeː 

ऑpʰisəmeː əcʰi t ̪ⁿ kəɦələkə ɟeː kəɦaːieː ɟeː əɦiːⁿsⁿ bʰeːⁿʈə kərət̪ə, kəɦaːieː ɟeː ɦəmərə ilɑːkɑːkə 

ɦɑːkimə cʰət ̪ʰi, ənəkɑːpərə oːkərɑː bʰəroːsə naːi cʰaːi। 

“ɦəmərə ilɑːkɑːkə cʰiː? kət ̪ukkɑː cʰiː? nɑːmoː-gɑːmə bət ̪ɑː d̪eːləkə kiː?” 
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“nɑːmə t ̪ⁿ naːi bət ̪eːləkə mud ̪ɑː kəɦələkə ɟeː gɑːməkə nɑːmə kəɦi d ̪ijaːunɦə ɦɑːkiməkeːⁿ, 

əpəneː bəɟɑː leːt ̪ɑː। gɑːməkə nɑːmə ɟeː kəɦələkə seː vicit ̪reː…. kid̪ənə t ̪ⁿ … “gəɽʱə 

nɑːrikeːlə”!” 

 २ 

kəeːkə d̪inə biːt ̪i geːlə, ɖeːʈɑː, ɖeːʈɑː, ɖeːʈɑː… 

baːileːⁿsə ɕiːʈə, eːkseːlə pʰɑːilə, pʰeːkə əkɑːuɳʈə, pʰeːkə inəvoːisə.. 

pʰeːrə səbʰə pʰeːkə əkɑːuɳʈə leːlə eːkəʈɑː kənəsoːliɖeːʈeːɖə inəvoːisə..ɑː t ̪əisⁿ bənələ ʈrɑːjələ 

baːileːⁿsə… ɑː seː ɖeːʈɑː geːlə cɑːrʈərɖə əkɑːuɳʈeːɳʈə ləgə। ɑː t ̪əkʰənə bənələ ऑɖiʈeːɖə 

baːileːⁿsə ɕiːʈə.. pəkijɑː bəlɑː! 

“eːt̪eːkə sɑːməgriː əɦɑːⁿ ləgə əcʰi, əɦɑːⁿ koːnoː paːigʰeː loːkə cʰiː, kɑːrəɳə koːnoː sⁿgəʈʰənəkə 

cʰoːʈə-cʰiːnə loːkəkə ɦɑːt ̪ʰəmeː eːt̪eːkə ɖeːʈɑː naːi eːt̪aːi। gəɽʱə-nɑːrikeːlə eːkəʈɑː rəɦəsjə cʰaːi ɑː 

iː rəɦəsjeː cʰiaːi iː d ̪unijɑːⁿ”। 

“ɦəməɦuːⁿ cʰiː eːkəʈɑː rəɦəsjeː। gəɽʱə-nɑːrikeːləkə kərɟə। ɦəmə səbʰəʈɑː gəpə kəɦəbə, kicʰuoː 

nukɑːeːbə naːi əɦɑːⁿsⁿ, seː səməeː ɑːeːt ̪ə। eːkəbeːrə ɟəkʰəneː ɕuruː kəऽ d ̪eːlaːuⁿ əɦɑːⁿ iː kɑːɟə, 

t ̪əkʰəneː ɦəmə niɕcint ̪ə bʰəऽ geːlaːuⁿ। ɦəmərɑː buɟʰələ cʰələ ɟeː ənəkɑː iː ɖeːʈɑː d̪eːkʰeːbaːi t̪ⁿ 

oː buɟʰəboː kərət ̪ə ɑːki naːi, ɑː ɟⁿ buɟʰi kəjə ɖeːrɑː bɑː bikɑː ɟɑːjə। ɑːikə bɑːd̪ə ɦəmərɑː ɑː 

əɦɑːⁿkə bʰeːⁿʈə naːi ɦəeːt ̪ə, koːnoː suːcənɑːkə ɑːd ̪ɑːnə-prəd ̪ɑːnə ɑːikə bɑːd̪ə ɑːbə ɖɑːrkə-

veːbə ʈɑː pərə ɦəeːt ̪ə”। 

………………………………… 

ɑː oː cəli geːlə। 

oːkərɑː ɟit̪ɑːeːbə ɦəmə। 

oː ɟiːt̪ət ̪ə t ̪ⁿ ɟiːt ̪əbə ɦəmə। 

eːt̪eːkə suːcənɑː, eːt ̪eːkə d̪ʰəri kʰəsi geːlə luːkəkə suːcənɑː? 
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suːcənɑː ɑː ɖeːʈɑː bəni geːlə əcʰi bəɽəkɑː kʰeːlə। səbʰəkeːⁿ buːɟʰələ cʰaːi səbʰəʈɑː gəpə ɑː səbʰə 

gəbəd ̪iː mɑːrəneː əcʰi baːisələ। 

ɖərə.. 

kijoː eːkərə kɑːrəɳə gʰər-d̪vɑːrə-pərivɑːrəkeːⁿ bəcɑːeːbə kəɦaːieː, pʰaːimiliː bəlɑː cʰiː, əpənə 

naːi t ̪ⁿ pərivɑːrəkə cint ̪ɑː t̪ⁿ kəraːieː pəɽət ̪ə, t ̪ⁿ əpənɑː leːlə naːi pərivɑːrəkə leːlə ɖeːrɑːit̪ə 

cʰiː… oːkərɑː kiː cʰaːi, neː ɑːguː nɑːt̪ʰə neː pɑːcʰuː pəgəɦɑː… 

ɑː kijoː-kijoː ɦoːit̪ə əcʰi bət ̪ɑːɦə, neː əpənə cint ̪ɑː ɑː neː pərivɑːrəkə.. baːuɑːit ̪ə cʰaːi oːkərə 

pərivɑːrə… 

kijoː kəniː kɑːləmeː t̪ʰəmɦi ɟɑːit ̪ə əcʰi kijoː koːnoː paːigʰə d̪urgʰəʈənɑːkə bɑːd ̪ə t ̪ʰəmɦaːit ̪ə 

əcʰi ɑː kijoː kicʰuə bʰəऽ ɟɑːu t ̪ʰəmɦit ̪eː naːi əcʰi… ɑː eːɦənoː loːkə səbʰə əcʰi ɟəkərɑː sⁿgə 

d̪urgʰəʈənɑː ɦoːit ̪eː naːi cʰaːi.. seː oː kieː t̪ʰəmɦət ̪ə.. buɟʰɑːi cʰaːi ɟeː oːkərə bəɽəkət ̪i ɦoːit ̪ə 

cʰaːi əd ̪ʰəlɑːɦə kɑːɟə keːneː..,. 

lɑːgi rəɦələ əcʰi ɟeː koːnoː ənɦɑːrə t ̪ərəɦəɽi meː ut ̪ərələ ɟɑː rəɦələ cʰiː, siːɽʱiː niːcɑːⁿ d̪isi ɟɑːi 

cʰɑːi, pəɦineː kəniː-məniː iɟoːt̪ə, pʰeːrə ɟʰələpʰələ, pʰeːrə rɑːt̪i sənə ənɦɑːrə ɑː pʰeːrə ənɦɑːrə 

guɟə-guɟə, ɑːgipərəkə kʰɑːpəɽikə əd ̪ʰoːbʰɑːgə… 

iɟoːt̪ə koːnoː ɑːsə naːi? ɑː ɟⁿ ɑːbi ɟɑːeːt ̪ə iɟoːt ̪ə t ̪ⁿ bʰəऽ naːi ɟɑːi ɑːnɦərə… 

iɟoːt̪əsⁿ ɖeːrɑː rəɦələ loːkə? 

ənɦɑːreːmeː lɑːgi rəɦələ cʰaːi moːnə ɑːki ləgɑː rəɦələ əcʰi moːnə… 

ɑː ɟeː əcʰi bət ̪ɑːɦə? 

ɕoːnit ̪əkə rəŋə d ̪eːkʰɑː pəɽi rəɦələ əcʰi ɖeːʈɑːmeː, ɕoːnit ̪ə-ɕoːnit ̪ɑːmeː… mud ̪ɑː ɕoːnit̪əkə rəŋə 

seːɦoː kɑːriː, ənɦɑːrə-guɟɟə… ɕoːnit ̪ə t ̪ⁿ ɦoːit̪ə əcʰi lɑːlə ʈuɦə-ʈuɦə… mud̪ɑː aːi ɖeːʈɑːkeːⁿ 

ɦəmərɑː ləgə əbaːit ̪ə-əbaːit ̪ə d̪eːriː bʰəऽ geːlaːi.. lɑːlə-rəŋə beːsiː gɑːɽʱə bʰeːneː kɑːriː bʰəऽ ɟɑːi 

cʰaːi, ɑː d ̪eːriː bʰeːneː seːɦoː… 

d̪eːriː kieː bʰeːlaːi? bət̪ɑːɦə loːkəkə kəmiː t̪ⁿ kəɦijoː naːi cʰəlaːi aːi loːkəmeː… mud ̪ɑː ləgaːieː 

ɟeː ɑːbə bʰəऽ geːlə cʰaːi, ɑː seː naːi rəɦit ̪aːi t̪ⁿ eːt̪eːkə ɕoːnit̪ə jukt ̪ə ɖeːʈɑː, eːt̪eːkə mɑːt ̪rɑːmeː 
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koːnɑː t̪ʰəkijɑː ɟəit ̪aːikə? ɑː ɟⁿ rəɦəboː kərit̪aːikə t ̪ⁿ t̪əkərə rəŋə lɑːlə rəɦit ̪aːikə, gərəmə 

rəɦit ̪aːikə, kɑːriː-pəpəɽiː pəɽələ naːi rəɦit ̪aːikə। 

siːɽʱiː pəɦuⁿci geːlə əcʰi t ̪ərəɦəɽimeː… t ̪eːɦənə blaːikə-ɦoːləmeː ɟət ̪əऽ ɟɑː kəऽ səbʰə kicʰu 

gurut̪əvɑːkərʂəɳəkə əd ̪ʰiːnə bʰəऽ ɟɑːit ̪ə əcʰi, ɟəkərə məd ̪ʰjə vicit ̪rə ɑːkɹ̩t ̪i əcʰi ɟənmə ləऽ leːneː, 

ɖeːrɑːoːnə ɑː d̪ʰvəni ut ̪pənnə kəraːit ̪ə… ɟeːnɑː səmud ̪rəmeː uʈʰələ əcʰi cəkrəvɑːt ̪ə… 

səbʰə ɑːkɹ̩t̪i gʰeːrə laːit̪ə əcʰi ɦəmərɑː… pəɦineː ɦəmərə gəpə sunuː t ̪ⁿ pəɦineː ɦəmərə… 

ɦə़ spiːʈələmeː ɟeː ɦɑːlət ̪ə ɦoːit̪ə cʰaːi ɖə़ kʈərəkə, roːgiː səbʰə ɟəkʰənə gʰeːrəneː rəɦaːi cʰɑːi 

oːkərɑː… oːt̪əऽ t ̪ⁿ roːgiːkə səŋə oːkərə pərivɑːrəkə loːkə seːɦoː rəɦaːi cʰaːi, mud ̪ɑː eːt̪əऽ t ̪ⁿ 

mɑːt ̪rə roːgiːjeː ʈɑː cʰaːi.. 

pəɦilə pʰɑːilə 

“səbʰə mɑːnaːieː ɟeː eːkəʈɑː d̪aːiviːjə ɕəkt ̪i ɦoːi cʰaːi, səbʰə t ̪ərəɦeːⁿ niːkə, səbʰəsⁿ beːɕiː 

ɟɑːnəkɑːrə ɑː səbʰəsⁿ beːɕiː ɕəkt ̪iɕɑːliː, ɟəkərɑːmeː koːnoː əvəguɳə nəɦi əcʰi, ɟeː səbʰə ʈʰɑːmə 

ənubʰəvə kəeːlə ɟɑː səkəjə ɑː ɟeː əcʰi səbʰəʈɑː baːust ̪ukə ɟɲɑːt ̪ɑː əcʰi। mud ̪ɑː pʰeːrə d̪uʂʈə 

ɕəkt ̪ikə koːnə t̪ərəɦeːⁿ vjɑːkʰjɑː ɦəeːt ̪ə? pʰeːrə koːnɑː ɦoːieː d̪uʂʈə kɹ̩t̪i, kieː ɦoːməeː d̪aːit̪ə 

əcʰi oː iː d̪uʂkɹ̩t̪i”? 

ənɦɑːrəsⁿ nikəli rəɦələ iː əbɑːɟə, d ̪ərɕənəkə eːkəʈɑː səməsjɑːkeːⁿ ənaːit̪ə əcʰi। nɑːmə cʰijaːi 

goːpə kumɑːrə। 

“səbʰə ɦəməreː d̪oːkʰiː mɑːnaːit ̪ə əcʰi, mud ̪ɑː d̪oːkʰiː kəeːkə t̪ərəɦəkə ɦoːit̪ə cʰaːi, eːkəʈɑː ɦoːi 

cʰaːi gaːiⁿgəsʈərə, eːkəʈɑː nəksələ ɑː eːkəʈɑː ɑːt ̪ⁿkəvɑːd ̪iː ɑː eːkəʈɑː ɦəməroː səbʰə sənə loːkə”। 

“t ̪iːnuːmeː ɦəmərɑː leːkʰeːⁿ koːnoː ənt̪ərə naːi cʰaːi, ɟeː rɑːɟjəkə virud ̪d̪ʰə ɕəst ̪rə uʈʰeːləkə seː 

bʰeːlə d ̪oːkʰiː, ɑː t̪əkərɑː bʰeːʈət ̪aːi səɟɑː”। 

“mud ̪ɑː ɟⁿ gaːiⁿgəsʈərə kəɦəeː ɟeː oː d̪eːɕəbʰəkt ̪ə əcʰi ɑː əɦɑːⁿkeːⁿ nəksələ ɑː ət ̪ⁿkəvɑːd ̪iːkə 

virud ̪d̪ʰə əpənə səɦəjoːgə d̪eːt̪ə, t ̪əkʰənə”? 

“t ̪əkʰənə oːkərə səɦəjoːgə laːit ̪ə cʰiː ɦəmə, mud ̪ɑː oːisⁿ oːkərə keːləɦɑː mɑːpʰə naːi ɦoːi cʰaːi। 

ɦⁿ, oːkərɑː pəɕcɑːt ̪ɑːpəkə eːkəʈɑː əvəsərə bʰeːʈaːi cʰaːi। ɑː seː t ̪ⁿ nəksəliː ɑː ɑːt̪ⁿkəvɑːd ̪iːkeːⁿ 

seːɦoː bʰeːʈaːi cʰaːi”। 

http://www.videha.co.in/


वि द ेह विदेह Videha বিদেহ http://www.videha.co.in विदेह: प्रथम मैवथली पाविक ई-पविका Videha:  

Ist Maithili Fortnightly eJournal  विदेह: प्रथम मैवथली पाविक ई पविका विदेह: मैवथली सावहत्य 
आन्दोलन: मानुषीवमह ससं्कतृाम ्'विदेह' ३४९ म अकं ०१ जलुाइ २०२२ (िष ष १५ मास १७५ अकं ३४९) 

विदेह: मैविली सावहत्य आन्दोलन VIDEHA: An Idea Factory 

 

मानुषीवमह संसृ्कताम्  ISSN 2229-547X VIDEHA: Maithili Literature Movement 

ɑː oː kət̪ʰɑː ɕuruː kəraːit ̪ə əcʰi, sət ̪jəkət ̪ʰɑː। mɑːnəvəkə səməst ̪ə prəkɹ̩t̪ipərə viɟəjəkə pəɕcɑːt ̪ə, 

mɑːnəvəkə mɑːnəvəsⁿ sⁿgʰərʂəkə kət̪ʰɑː। d̪oːsərə məɦɑːbʰɑːrət ̪əkə prɑːrəmbʰə, vaːiɕvikə 

kurukʂeːt̪rəkə jud̪d̪ʰəst ̪ʰələpərə। d ̪eːkʰɑː cɑːɦiː kət ̪eːkə niəmə ʈuʈaːit ̪ə əcʰi eːɦi 

məɦɑːbʰɑːrət ̪əmeː, kət ̪eːkə nəvə niəmə bənaːit ̪ə əcʰi eːɦi kriːɽɑːkə। kəeːkəʈɑː ɑːɕɑːkə sⁿcɑːrə 

ɦoːit̪ə əcʰi ɑː kəeːkəʈɑː nirɑːɕɑːkə। gəɽʱə nɑːrikeːlə bəlɑː oː inpʰə़ rmərə pʰeːrəsⁿ ɦəmərɑː 

bʰiːt ̪ərə kɹ̩ʂɳəkə cəpələt ̪ɑː ɑːni d ̪eːneː əcʰi। 

“ɟeː əɦɑːⁿ kərəbaːi səeːɦə səɦiː ɦəeːt ̪ə ɑː ɟəkərə əɦɑːⁿ viroːd̪ʰə kərəbaːi seː gələt ̪ə ɦəeːt ̪ə”। 

jəeːɦə kəɦəneː rəɦəeː gəɽʱə nɑːrikeːləkə bəsind ̪ɑː ɑː jəeːɦə kəɦi rəɦələ əcʰi goːpə kumɑːrə। 

ɦəmərə bəɽɑːi kəऽ kəjə ɟɑːnə ləऽ ɟɑːi ɟoː- ɦəmə soːcaːit̪ə cʰiː। 

“bəɽɑːi naːi əcʰi iː। d ̪uʂʈə ɕəkt ̪ikə koːnə t̪ərəɦeːⁿ vjɑːkʰjɑː ɦəeːt ̪ə? buɟʰuː ɟeː iː cʰiː prɑːrəbd̪ʰə 

ɟeː əɦɑːⁿkeːⁿ eːt̪əeː ɑːnələ geːlə əcʰi। sərvəɟɲɑːniː, sərvəɕəkt ̪imɑːnə ɑː səbʰəʈʰɑːmə upəst ̪ʰit ̪ə 

ɕəkt ̪ikə əcʰaːit ̪ə d̪uʂʈə ɕəkt̪ikə vjɑːkʰjɑːkə d ̪vɑːrə kʰuɟət ̪ə”। 

ɦəmərə soːcəlɑːɦoː gəpəkə ut ̪t ̪ərə d̪əऽ rəɦələ əcʰi goːpə kumɑːrə। iː eːkəʈɑː nəvə ənubʰuːt ̪i 

əcʰi ɦəmərɑː leːlə। ɑːisⁿ pəɦineː ɦəmərə soːcəlɑːɦɑː gəpəkə ut ̪t̪ərə svəpnəmeː koːnoː ɕəkt̪i 

d̪əऽ d̪əi cʰələ, bɑː ərd ̪d̪ʰə-ceːt ̪ənɑːvəst ̪ʰɑːmeː। ərd̪d ̪ʰə-ceːt ̪ənɑːvəst ̪ʰɑːmeː mɑːneː ɟəkʰənə ɦəmə 

soːcəbə bənd ̪ə kəraːit ̪ə cʰiː, t ̪ʰɑːki ɟɑːi cʰiː ɟeː ɑːbə eːkərə ut ̪t ̪ərə naːi bʰeːʈət ̪ə, t ̪əkʰəneː kəieːkə 

gʰəɳʈɑːkə bɑːd ̪ə koːnoː ʈraːipʰikə ɟɑːməmeː bɑː sineːmɑː d ̪eːkʰaːit̪ə kɑːlə bɑː kʰɑːit ̪ə kɑːlə, 

kəieːkə beːrə sərələ səmɑːd̪ʰɑːnə bʰeːʈi ɟɑːit ̪ə əcʰi। svəpnəkə səmɑːd ̪ʰɑːnəkeːⁿ t̪ⁿ ɦəmə 

d̪aːiviːjə ɦəst ̪əkʂeːpə mɑːnaːit ̪ə cʰələɦuⁿ mud ̪ɑː ərd ̪d̪ʰə-ceːt ̪ənɑːvəst ̪ʰɑːmeː bʰeːʈələ sərələ 

səmɑːd ̪ʰɑːnəkeːⁿ ɕuruɦəmeː əpənə t ̪ɑːkələ səmɑːd ̪ʰɑːnə mɑːnaːit ̪ə cʰəlaːuⁿ। ɑːrə t̪ⁿ ɑːrə 

ərd̪d̪ʰə-ceːt ̪ənɑːvəst ̪ʰɑːkeːⁿ ceːt̪ənɑːvəst ̪ʰeː mɑːnaːit ̪ə cʰəlaːuⁿ ɕuruɦəmeː। mud ̪ɑː svəpnə 

kɑːləkə bəɽʱaːit ̪ə sərələ səmɑːd ̪ʰɑːnə ərd ̪d̪ʰə-ceːt ̪ənɑːvəst ̪ʰɑːkeːⁿ pəribʰɑːʂit ̪ə keːləkə ɑː 

ərd̪d̪ʰə-ceːt ̪ənɑːvəst ̪ʰɑːmeː bʰeːʈələ sərələ səmɑːd̪ʰɑːnəkeːⁿ seːɦoː d̪aːiviːjə ɦəst ̪əkʂeːpə sid ̪d̪ʰə 

keːləkə। 

  

aːi rəcənɑːpərə əpənə mⁿt̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu। 
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ɟɲɑːnəvərd̪d ̪ʰənə kⁿʈʰə 

kʂə t ̪rə ɟɲə 

ɑːi ud ̪əjəɟiːkə nɑːmə əkʰəbɑːrəmeː cʰəpələni əcʰi। bʰoːreːsⁿ bəd̪ʰɑːi d ̪eːniɦɑːrəkə d̪ʰəroːɦi 

lɑːgələ cʰəni। oː t̪ə' bisərieː geːlə cʰəlɑːɦə ɟeː oː kəɦijoː 'əbʰinəvə maːit ̪ʰilə sɑːɦit ̪jə viveːcənə 

sⁿst ̪ʰɑːnə'keːⁿ əpənə nəvə rəcənɑː ɖɑːkə d ̪vɑːrɑː pəʈʰɑː d ̪eːneː rəɦət̪ʰinə,mud ̪ɑː eːkəʈɑː bʰɑːriː 

gələt ̪iː bʰə' geːlə rəɦəni। əsələmeː bʰeːlə iː rəɦaːikə ɟeː koːpiːkə ɟeː pənnɑː əpənə ɑːleːkʰə 

buɟʰi oː pʰɑːɖə  ़neː rəɦət ̪ʰinə oːɦimeː ɦunəkə bəuɑː t ̪iːnəʈɑː əkʂərə likʰəneː rəɦəni- kʂə t ̪rə 

ɟɲə। iː oːkəreː lipʰɑːpʰəmeː d̪ʰə' kə' sɑːʈi d ̪eːlət̪ʰinə ɑː ɦinəkərə likʰələ rəcənɑː koːpieːmeː rəɦi 

geːlə rəɦəni। t ̪ɑːɦuːmeː əɟəgut ̪ə iː ɟeː ɦuləbulliːmeː bʰeːlə eːɦi gələt ̪iːkə bʰɑːnə ɦunəkɑː 

ɑːid̪ʰəri bʰeːleː nəɦi rəɦəni। oːmɦərə ɖɑːkə pəɦuⁿcəlɑːkə upərɑːⁿt̪ə bʰɑːriː ɟʰəmeːlɑː ut ̪pənnə 

bʰə' geːlaːikə। pənnɑːmeː t̪ə' mɑːt ̪rə t ̪iːnə goːʈə əkʂərə likʰələ rəɦaːikə,mud ̪ɑː iː pənnɑː 

pəʈʰɑːoːlə kinəkɑː geːlə əcʰi,seː buɟʰəbə moːɕkilə bʰə' geːlaːikə। əⁿt̪ət ̪oːgət ̪vɑː lipʰɑːpʰəpərəkə 

preːʂit̪iː- preːʂəkəkə nɑːmə d ̪eːkʰi pⁿɟiːmeː əⁿkit̪ə kəjə oːɦi ɖɑːkəkeːⁿ əd̪ʰjəkʂə məɦoːd ̪əjəkə 
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soːɟʰɑː upəst ̪ʰɑːpit ̪ə kə' d ̪eːlə geːləni। oː oːkərɑː sⁿst ̪ʰɑːnəkə vid ̪vət ̪səmit ̪ikə vicɑːrɑːrt ̪ʰə 

prəst ̪ut ̪ə kə' prət ̪iveːd̪ənə prəst ̪ut ̪ə kərəbɑːkə leːlə nid ̪eːɕit̪ə kə' d ̪eːlət̪ʰinə। 

səmit ̪imeː gəɦənə səmiːkʂɑː bʰeːlaːikə।əd̪ʰjəkʂə məɦoːd̪əjə ɟəruːrə koːnoː vaːiɕiʂʈjə d ̪eːkʰəneː 

ɦeːt̪ʰinə, t ̪əkʰəneː eːɦi viɕiʂʈə səmit ̪ikeːⁿ eːt̪əd̪ərt ̪ʰə nid ̪eːɕit ̪ə keːlət ̪ʰinə əcʰi। sɑːⁿgoːpɑːⁿgə 

viveːcənə-upərɑːⁿt ̪ə prət ̪iveːd̪ənə nimnə prəkɑːreːⁿ əⁿkit̪ə kə' əd ̪ʰjəkʂə məɦoːd̪əjəkə səməkʂə 

prəst ̪ut ̪ə kaːilə geːlaːikə- 

'iː ɑːleːkʰə viləkʂəɳə əcʰi। mɑːt ̪rə t̪iːnə goːʈə sⁿjukt ̪ə vərɳə naːi keːvələ eːkərə ɕiːrʂəkə 

t ̪ʰikaːikə,əpit ̪u eːɦiːmeː eːkərə əsiːmə sⁿbʰɑːvənɑːsⁿ bʰərələ kət ̪ʰjə seːɦoː səmɑːɦit ̪ə cʰaːikə। ɟeː 

eːɦimeː ɟət ̪eːkə gəɦiːⁿrə ut ̪ərət ̪ɑːɦə seː oːt̪eːkə muːljəvɑːnə moːt ̪iː pəoːt ̪ɑːɦə।səbʰə d ̪inəsⁿ 

svərə vərɳə ə, ɑː, i ,iː,... sⁿ ɕuruːɦə kərəbɑːkə ɟeː mit ̪ʰə cʰələ t ̪ɑːɦikeːrə ɟoːrəgərə kʰⁿɖənə kə' 

əⁿt ̪imə pəoːd̪ɑːnəpərə ʈʰɑːɖʰə  ़ kʂə, t ̪rə, ɟɲə sⁿ ɕuruːɦə ɑː əⁿt ̪ə kərəbə eːkəʈɑː prəbələ ɑː 

nəvoːnmeːʂiː ɖeːgə kəɦələ ɟɑː səkaːicʰə। bʰinnə-bʰinnə iː t ̪iːnuː vərɳəkeːⁿ eːkəsⁿgə səʈɑː kə' 

likʰəlɑːpərə eːkəʈɑː sɑːrt ̪ʰəkə ɕəbd ̪ə nirmit ̪ə ɦoːicʰə -kʂət ̪rəɟɲə ərt ̪ʰɑːt ̪ kʂət ̪rəkə ɟɲɑːt ̪ɑː vɑː 

mərməɟɲə। eːt̪əjə 'kʂət ̪rə'sⁿ ɑːɕəjə cʰaːikə- bələ,ɕəkt̪i vɑː sət ̪t ̪ɑː।t̪əkərə mərmə ɟeː ɟɑːni geːlə,seː 

əsələ t ̪ət ̪və pɑːbi geːlə। eːvⁿ prəkɑːreːⁿ eːkə sⁿgə iː t̪iːnuː vərɳə eːkəʈɑː bəɖə  ़kɑː d̪ərɕənə 

d̪ʰɑːrəɳə kəjəneː əcʰi। iː sⁿsɑːrəkə ət ̪isuːkʂmə,kiⁿt ̪u səbʰəkə sɑːrə ɑːt ̪məsɑːt̪ə kəjəneː bəɖə  ़ 

muːljəvɑːnə vimərɕə d ̪isə lə' ɟəjəbɑːmeː səkʂəmə ɑːleːkʰə əcʰi। eːɦimeː kət ̪ʰɑːkə kiː kəɦələ 

ɟɑːjə,bəɖə  ़kɑː upənjɑːsəkə biːɟə-t ̪ət ̪və səmɑːɦit ̪ə cʰaːikə।ɟeː ɟeːɦənə kʂəmət ̪ɑːvɑːnə,seː 

t ̪eːɦənə vist ̪ɑːrə pɑːbi səkaːit̪ə əcʰi। iː t ̪iːnuː vərɳə sⁿjukt ̪ə vərɳə t ̪ʰikə ɟeː iɕɑːrɑː kə' rəɦələ əcʰi 

eːkət̪ɑː ɑː eːkət ̪ɑːkə ɕəkt ̪ikə məɦət ̪t̪ɑː d ̪isə। eːɦimeː kaːumiː eːkət̪ɑː ɑː viɕvəbⁿd ̪ʰut ̪vəkə 

ɑːɦvɑːnə səmɑːviʂʈə cʰaːikə। iː eːkəʈɑː nəviːnə sɑːɦit ̪jəkə mɑːnəkə upəst ̪ʰɑːpit ̪ə kəraːicʰə ɑː 

pərⁿpərɑːvɑːd̪iː ɟəɖə  ़t̪ɑː oː prəvɹ̩t ̪t̪ipərə ɟoːrəgərə prəɦɑːrə kərəbɑːmeː səkʂəmə sid ̪d̪ʰə bʰə' 

rəɦələ əcʰi।cuːⁿki iː d̪eːvənɑːgəriː lipikə t ̪iːnə vərɳə d̪ʰɑːrəɳə kəjəneː əcʰi, eːɦi leːkʰəpərə 

sⁿskɹ̩t ̪ə, ɦiⁿd̪iː,maːit ̪ʰiliː eːvəm ənjə oː səbʰə bʰɑːʂɑːkə eːkə sⁿgə d̪ɑːbiː bənaːit ̪ə cʰaːikə ɟeː eːɦi 

lipikeːⁿ əpənaːuneː əcʰi। ɑːid̪ʰəri eːɦənə bəɦubʰɑːʂikə ɑːleːkʰə kəɦijoː keːoː likʰəneːɦeː nəɦi 

cʰələ। iː viɕvə-mɑːnəkəkə səməkʂə eːkəʈɑː paːigʰə ɖəreːɖə  ़ pɑːɖə  ़ि़ rəɦələ əcʰi। t ̪eːⁿ eːɦi 

əd̪bʰut ̪ə rəcənɑː ɑː rəcənɑːkɑːrəkeːⁿ səmmɑːnit ̪ə kərəbɑːkə sⁿst ̪ut ̪i prəd̪ɑːnə kəjələ ɟɑːicʰə।' 
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aːi rəcənɑːpərə əpənə mⁿt̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu। 
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ɕəɕikɑːⁿt ̪ə kərɳə 

biːɦəni kət ̪ʰɑː-bəɖə  ़kɑː bʰəkt ̪ə 

-bɑːbɑː!d ̪ukʰənɑː bəɖə  ़kɑː bʰəkt ̪ə buɟʰɑːieː।gʰⁿʈoː-gʰⁿʈɑː pipərəkə gɑːcʰət ̪ərə baːisi ɟəpə 

kəraːit̪ə rəɦaːieː। 

-ɦⁿ ɦaːu। pəɦineː sⁿt̪ɑːnəleːlə bʰəgəvɑːnə- bʰəgəvɑːnə kəraːi cʰələ,ɑːbə sⁿt ̪ɑːnəd ̪uɑːreː 

bʰəgəvɑːnə-bʰəgəvɑːnə kəraːieː। 

  

aːi rəcənɑːpərə əpənə mⁿt̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu। 
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३. pəd ̪jə 

३.१.rɑːɟə kiɕoːrə miɕrə- sukʰəsu 

३.२.munnɑː ɟiː- kəvit ̪ɑː-d̪əlɑːlə 

३.३.munnɑː ɟiː- kicʰu t ̪ɑːⁿkɑː 
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rɑːɟə kiɕoːrə miɕrə 

sukʰəsu 

ɦəmə t ̪ɑːki rəɦələ cʰiː pət ̪ɑː sukʰəkə' 

bʰeːʈət ̪ə t ̪ə' səmɑːd̪ə pəʈʰɑːeːbə, 

ɖigəɖigiɑː piːʈə kə' səbʰə keːⁿ, 

ɟɑː-ɟɑː kə' səmɑːd ̪ə sunɑːeːbə। 

  

əpənɑː t ̪ərəɦeːⁿ t̪ɑːki rəɦələ cʰət ̪ʰi , 
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səbʰə kioː sukʰə sⁿsɑːrə meː, 

əpənə-əpənə cʰənɦi bɑːʈə səbəɦəkə, 

lɑːgaːinɦi ɟeː niːkə, vicɑːrə meː। 

  

sukʰə pɑːbaːi cʰət ̪ʰi kioː giːt̪ə gɑːbi , 

d̪əeː upərɑːgeː, kioː pɑːoːlə sukʰə, 

sund ̪ərə-suⁿd ̪ərə, saːuⁿd ̪ərjə prəsɑːd ̪ʰənə 

sⁿ kioː səɟəbaːit ̪ə, cʰət ̪ʰi niɟə mukʰə। 

  

gʰoːɖə  ़़ -ɦɑːt ̪ʰiː sɑːɟi kəeː, 

ɦoːit̪ə əcʰi kinəkoː, sət ̪kɑːrə, 

kioː, pɑːbi keːvələ pʰuːlə-pɑːnə, 

kə' d ̪aːi cʰət ̪ʰi ɟəjə ɟəjəkɑːrə। 

  

kinəkoː t̪ə' d ̪əeː rəɦələ əcʰi sukʰə, 

səmpət ̪t ̪i keː bʰⁿɖɑːrə, 

ɑː, kinəkoː ləeː d̪ʰənə-sⁿgrəɦə, 

puːrɑː puːriː, beːkɑːrə। 

  

aːupəcɑːrikət ̪ɑː nibɑːɦəbə, 
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kinəkoː leːlə sərvoːccə, 

ɟiːvənə bit ̪ɑː laːit̪ə cʰət ̪ʰi , 

rəkʰaːit̪ə oːkəreː roːcə। 

  

gumɑːnə poːsəjə meː kinəkoː, 

rəɦaːit̪ə cʰənɦi bəɖə  ़ bʰɑːriː ɦulɑːsə, 

niɟə əɦⁿkɑːrə kə' t ̪uʂʈi meː, 

cʰət ̪ʰi pəbaːit ̪ə sukʰə oː, bəɦut ̪ə rɑːsə। 

  

kinəkoː vid̪ʰu kə' cɑːnəni niɦɑːri, 

ɦoːi neː cʰənɦi, sukʰə səməʈələ, 

mɑː  ़ləkə' kɹ̩t ̪rimə iɟoːt̪ə d̪eːkʰəeː, 

kioː, oːkəreː leːlə rəkəʈələ। 

  

vjoːmə meː pəsərələ, t ̪ɑːrɑː mⁿɖələ, 

oː d̪ɹ̩ɕjə, kinəkoː cʰuː ɟɑːit ̪ə əcʰi, 

oːɦiː keː, kioː d̪eːkʰə-d̪eːkʰə kə' 

ɟoːrə-ɟoːrə, oːⁿgʰɑːit̪ə əcʰi। 

  

bʰaːut ̪ikə sukʰə-sɑːd ̪ʰənə, kinəkoː, 
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ɦoːit̪ə cʰaːinɦə prɑːɳə-səmɑːnə, 

sⁿsɑːrə-viʂəjə sⁿ baːirɑːgiː, 

cʰoːɖə  ़baːit ̪ə rəɦaːit̪ə cʰət ̪ʰi ɟɑːnə। 

  

bʰoːkɑːri pɑːri kənaːit̪ə cʰət ̪ʰi kioː, 

cʰoːɖə  ़  ़t ̪ə kɑːlə niɟə gɑːmə, 

kinəkoː əbʰilɑːʂɑː rəɦaːit ̪ə cʰənɦi , 

ɟɑːi d ̪uːrə, koːnoː ʈʰɑːmə। 

  

əʈʰoːŋərə kuːʈi nibɑːɦaːit ̪ə cʰət ̪ʰi, 

biɑːɦəkə' səbʰə riːt ̪i-reːbɑːɟə, 

ɑː', sukʰə d ̪aːit̪ə cʰənɦi kinəkoː , 

pərəmpərɑː t ̪oːɖə  ़' keː kɑːɟə। 

  

mud ̪it̪ə ɦoːit ̪ə cʰət ̪ʰi pɑːbi kə' 

əpənɑːpənə-ənubⁿd̪ʰə, 

kinəkoː niːkə ləgaːit̪ə cʰənɦi, 

rɑːkʰəbə bɑːⁿt ̪ərə sⁿbⁿd̪ʰə। 

  

vjəkt ̪i-vjəkt ̪i pərə pəribʰɑːʂɑː, 

http://www.videha.co.in/
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bəd ̪əlaːit ̪ə rəɦaːit ̪ə əcʰi sukʰəkə', 

kinəkɑː leːlə kiː sukʰə? nirbʰərə əcʰi 

əbʰilɑːʂɑː oːɦi mənukʰəkə'। 

  

mɑːnə, prət ̪iʂʈʰɑː pɑːbi ɟəgət ̪ meː, 

ɟəjəɟəjəkɑːrə kərɑːbiː, 

kʰɑːⁿɦisə ɟinəkərə, kiːrt ̪i meː 

t ̪riloːkəkə sukʰə ɦəmə pɑːbiː । 

  

kərt̪t ̪əvjə-pɑːlənə meː ɟinəkɑː , 

sⁿsɑːrəkə, səbʰə sukʰə bʰeːʈələ, 

sukʰə pəoːlət ̪ʰi, upəkɑːrə, t ̪jɑːgə meː, 

ənəkərə d ̪u़ kʰə ɟeː meːʈələ। 

  

kinəkoː moːnə meː, sukʰə oː d̪u़ kʰə, 

d̪uɦuːkə moːlə, səmət ̪uːlə əcʰi, 

ɦərʂə-viʂɑːd ̪əkə iː səmət ̪ɑː 

vaːirɑːgjə-bʰɑːvə keː muːlə əcʰi । 

  

mud ̪ɑː, uʈʰaːit ̪ə əcʰi prəɕnə ɑːbə, 
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vɑːst ̪əvə meː, sukʰə kəkərɑː kəɦiː? 

viʂəjə əcʰi guːɖʰə  ़, kəʈʰinə əcʰi ut ̪t̪ərə, 

kiː cʰaːi gələt ̪iː? kiː səɦiː? 

  

ɦoːicʰə sɑːpeːkʂikə, sukʰə kə' ruːpə, 

ɦərə vjəkt ̪ikə əpənə cʰənɦi pəribʰɑːʂɑː, 

mud ̪ɑː, prət̪jeːkə sukʰə əvəɕjə buɟʰəjə, 

mɑːnəvət ̪ɑː ɑː kɑːnuːnəkə bʰɑːʂɑː । 

  

ɟⁿ moːnə kʰuɕə, t ̪ə' bərəsaːit ̪ə cʰaːi, 

səbʰə sukʰə keː puʂpə, əⁿgənɑː meː, 

eːɦi pʰuːləkə' gəməkə, gəməkaːit ̪ə cʰaːi, 

ɖiɦə-ɖɑːbərə, ɦənnɑː-ɦənnɑː meː। 

  

kət ̪ʰəməpi ɟəruːriː əcʰi neː iː, 

səmpət ̪t ̪ieː sⁿ nikəlaːit̪ə əcʰi sukʰə, 

ɑːoːrə, əkiⁿcənə keː d̪oːɑːri, 

ɖeːrɑː d̪eːneː baːisələ əcʰi d̪u़ kʰə। 

  

ɦərʂə-viʂɑːd ̪ə, səmət ̪uljə buːɟʰi, 

http://www.videha.co.in/
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cəlaːit ̪ə cʰət ̪ʰi ɟeː kərt ̪əvjə kə' bɑːʈə, 

sukʰə oːt ̪əɦi bʰeːʈət ̪ənɦi, ɟeː cəlɑːbət ̪ʰi , 

gɹ̩ɦəst ̪ʰiː kiⁿvɑː rɑːɟəpɑːʈə। 

  

gəlɑː-gəlɑː kə' sukʰə oː d̪u़ kʰə 

milɑːoːlə ɟɑːeː səmət ̪uljə, 

soːcə bənət ̪ə eːɦi miɕrəɳə sⁿ, 

ɦoːeːt̪ə iː soːcə, əmuːljə। 

  

əpənə mⁿt ̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu। 
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munnɑː ɟiː 

kəvit ̪ɑː-d ̪əlɑːlə 

ɟⁿ rɑːkʰəbə ɦəmə bənɦəkiː, əɦɑːⁿ moːlə beːcə d ̪eːbə 

gʰərɑːɖə  ़़ kə kərəbə bɑːt ̪ə , saːuⁿseː ʈoːlə beːcə d ̪eːbə 

 

rəɦuː ɟə' səd ̪ikʰənə bənnə keːneː muⁿɦə ɦəmə əpənə 

rɑːkʰi ɦɑːt̪ʰəɦiⁿ pʰuʈəbə़ lə əɦɑːⁿ goːlə beːcə d̪eːbə 
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bəcɑː keː rɑːkʰuː koːnɑː əpənə d ̪eːɦəkə ʈʰəʈʰəriː 

əɦɑːⁿ t ̪ə' ut ̪ɑːri cɑːməkə kʰoːlə beːci d̪eːbə 

 

ɦəmə kəɦijɑː sⁿ t ̪ɑːkiː əsərɑː iɟoːt̪əkə 

əɦɑːⁿ t ̪ə' gəɖə  ़ि़t ̪eː səbə ʈɑː poːlə beːcə d ̪eːbə 

 

ɟⁿ t̪əkʰənoː moːnə naːi bʰərələ eːt ̪əbeː sⁿ əɦɑːⁿkə 

ləgɑː keː mukʰəɖə  ़़  ɦəmərə ɖəbələ roːlə beːcə d ̪eːbə 

aːi rəcənɑːpərə əpənə mⁿt̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

munnɑː ɟiː 
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kicʰu t ̪ɑːⁿkɑː (TANKA) 

 

1-gɑːmə purɑːnə 

t ̪ɑːkuː nəvə ʈʰeːkɑːnə 

bʰeːlaːuⁿ ɟəvɑːnə 

ənɦərijɑː ɦⁿʈələ 

purɳimɑː keːrə cɑːnə 

 

2-lələkɑː pɑːgə 

rⁿgə pʰiːkɑː pəɖə  ़lə 

koːnɑː ugʰət̪ə 

cʰoːɖələ sⁿskɑːrə 

nivəɦət ̪ɑː ɦəeːt ̪ə 

 

3-bʰɑːʂɑː bəcɑːuː 

ɦəst ̪ɑːnt ̪ərit ̪ə kəruː 

əgilɑː piːɖʰiː 

mit ̪ʰilɑː ɦeːrəeːlə 

koːnɑː bəcɑː pəeːbə 

 

4-d̪ulɑːrə kəruː 
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mɑːt ̪ʰə pərə cəɖʰɑːu 

beːʈɑː gaːurəvə 

lət ̪ijɑː bʰəgɑːoːt̪ə 

beːʈiːjeː d̪eːt̪ə kɑːɟə 

 

5-pɑːgə d ̪oːpəʈɑː 

vid ̪jɑːpət ̪ikə nɑːmə 

mɑːlɑː pəɦiruː 

nɑːmə beːci kəmɑːu 

niɟəbʰɑːʂɑː gəmɑːu 

 

6-ɟaːurə ɟəɖə  ़lə 

purəkʰɑː bələ pərə 

aːiⁿʈʰənə aːicʰə 

bɑːʈə nəvə bənɑːu 

ɦəeːt ̪ə d̪ʰəroːɦərə 

 

  

aːi rəcənɑːpərə əpənə mⁿt̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu। 
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४.st ̪riː koːnɑː 

४.१.kəlpənɑː ɟʰɑː- pɑːnə 

४.२.subʰəd ̪rɑː miɕrə bʰɑːvjɑː- २ ʈɑː biːɦəni kət ̪ʰɑː 
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kəlpənɑː ɟʰɑː 

pɑːnə 

pʰə  ़ि़kərə kəru neː koːnoː bɑːt ̪ə keː 

svɑːd ̪ə meːⁿ əcʰi ət ̪iːvə, 

ɑːnə muːⁿɦə ki sunəbə 

svɑːd ̪ə meːⁿ i "supərəspeːɕəliʈə", 

pɑːnə kə ɦəmə ki kəru bəkʰɑːnə, 

keːɦənə sunəri ɦərijərə ɦərijərə 

kɑːrəgərə sənə pɑːt ̪ə əcʰi, 

cuːnə kəऽt ̪ʰə ɑː d ̪aːi supɑːriː, 

saːuⁿpʰə kə sⁿgə pɑːnə bəɦɑːrə əcʰi, 

ɟərd̪ɑː , t ̪uləsiː ɑː nirməliː t ̪əkərə 

oːɦi pərə t ̪ɑːlə əcʰi, 

d̪əd ̪ɑː kə muːⁿɦə rəmənəgərə lɑːgaːi 

kʰilliː d̪ʰeːneː pɑːnə əcʰi, 

oːɟʰɑː kə muːⁿɦə soːɦənəgərə lɑːgəjə 

bʰə rəɦələ gunəgɑːnə əcʰi, 
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bɑːt ̪ə oːɟʰərɑːjələ kʂəɳə meːⁿ soːɟʰərɑːjələ, 

d̪aːit ̪ə kʰilliː muːⁿɦə d̪əbɑːjə, 

sərəpəʈə d ̪imɑːgə d ̪aːuɖə  ़  ़ lɑːgəjə 

ɑːnɦəroː keː rəst ̪ɑː d̪ijaːi d̪eːkʰɑːjə, 

mɑːcʰə kʰɑːuː jɑː meːvɑː misəriː, 

ɟjoːⁿ nəjə pɑːnə muːⁿɦə d̪əboːlaːuⁿ, 

səbə ʈɑː buɟʰu vjərt ̪ʰə gəveːlu 

ɦɑːt ̪ʰə ɟoːɖə  ़ि़ niɦoːrɑː kərəjə cʰiː, 

ɦəmərə lɑːɟəkə rɑːkʰu mɑːnə, 

cʰəppənə bʰoːgə səɟələ ət ̪i t̪əjoː 

pərət ̪ərə nəɦi kərəjə pɑːnə kə ɑːnə। 

-kəlpənɑː ɟʰɑː, boːkɑːroː, ɟʰɑːrəkʰⁿɖə  

  

əpənə mⁿt ̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu। 

 

 

 

 

 

 

http://www.videha.co.in/


वि द ेह विदेह Videha বিদেহ http://www.videha.co.in विदेह: प्रथम मैवथली पाविक ई-पविका Videha:  

Ist Maithili Fortnightly eJournal  विदेह: प्रथम मैवथली पाविक ई पविका विदेह: मैवथली सावहत्य 
आन्दोलन: मानुषीवमह ससं्कतृाम ्'विदेह' ३४९ म अकं ०१ जलुाइ २०२२ (िष ष १५ मास १७५ अकं ३४९) 

विदेह: मैविली सावहत्य आन्दोलन VIDEHA: An Idea Factory 

 

मानुषीवमह संसृ्कताम्  ISSN 2229-547X VIDEHA: Maithili Literature Movement 

 

 

 

subʰəd ̪rɑː miɕrə bʰɑːvjɑː 

२ ʈɑː biːɦəni kət ̪ʰɑː 

१ 

ɦəkɑːrə 

 

bəɦinə d ̪ɑːiː jeː bəɦinə d ̪ɑːiː kə't̪ə cʰaːit ̪ʰə....ɦəkɑːrə puraːieː ləeː nəɦi ɟeːt ̪iːɦə... 

 

bəɦinə d ̪ɑːiː - d̪ʰuːrə bʰoːrə sə  ़ⁿ ɦəkɑːrə puːraːit̪ə puːraːit ̪ə ʈɑː  ़ⁿgə ʈəʈɑː rəɦələ əcʰi।bʰəri ʈoːlə 

eːkkeː sə  ़ⁿgeː upənəjənə muːɖə  ़nə ʈʰɑːni laːit ̪ə cʰaːikə। 

 

cʰoːʈəkiː- cələt ̪ʰu neː.....lɑːlə maːijɑː bəɖɖə kʰeːkʰənijɑː  ़ⁿ kəraːit̪ə rəɦaːit ̪ʰə..... 

kəɦaːit ̪ə cʰəliːɦə kijoː nəɦi əbaːit ̪ə əcʰi ɦəmərɑː ऑⁿgənə mərəbɑː pərə giːt̪ə gəbaːikə 

leːlə....d̪uːnuː sɑːusə puːt̪oːɦu  ़ⁿ rəɦaːit̪ə cʰiː bəsə। 

 

bəɦinə d ̪ɑːiː - aːiⁿ d̪uː ʈuːkə supɑːɖə  ़़  pərə d ̪uːnuː saːusə puːt ̪oːɦu  ़ⁿ nəɦi rəɦət ̪iː t̪ə bʰəri 

ʈoːləkə loːkə rəɦət̪əni....kəɦələkeː ɟeː। 

 

cəlu pʰuːləkə əⁿgənɑː cəlaːit ̪ə cʰiː। ɦəmərə pʰuːlə səbʰə d ̪inə rə  ़ⁿgə virə  n़ gəkə bigəɟiː 

pərəsaːit ̪ə cʰət ̪ʰi sə  ़ⁿgə giːt̪ə gəbaːit ̪ə-gəbaːit ̪ə kə  ़ⁿʈʰə sukʰɑːeːt̪ə t ̪ə ʈʰⁿɖʰɑː seːɦoː pieːt̪iː। 
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२ 

prəpⁿcə 

 

vivɑːɦəkə biːsə bərəkʰə bɑːd̪ə puːt ̪oːɦu......mɑː  n़  d̪eːkʰət̪ʰunə neː əɦi beːrə naːiɦərə geːlə 

rəɦi t ̪əऽ mɑː  ़ⁿ pɑːjələ ɑː kɑːnə məɦəkə d ̪eːləkə। 

 

sɑːsu- beːsə।bʰoːgə ɦujɑː। 

 

kicʰu d ̪inəkə pəɕcɑːt ̪ə pit ̪ijɑː sɑːsu- ɦeː jeː kənijɑː kəni ɦəməroː d̪eːkʰəjə d̪iə mɑːjəkə d ̪eːlə 

gəɦənɑː..... 

 

kənijɑː- d ̪eːkʰət ̪ʰunə kɑːkiː। 

kɑːkiː- bəɖɖə d ̪iːpə...... əpəneː kinəneː ɦaːibə pʰuːⁿsijoːⁿ keː naːiɦərəkə pət ̪kkʰɑː 

pʰəɦərəbaːit ̪ə cʰiː। 

 

kənijɑː- ɦinəkɑː ɟeː soːcəvɑːkə cʰaːinɦə soːcaːut ̪ʰə। 

 

kicʰu d ̪inəkə pəɕcɑːt ̪ə- jeː kənijɑː oːɦi d̪inə ɟeː gəɦənɑː d ̪eːkʰi ɦəmə naːiɦərəkə pət ̪kkʰɑː 

bəlɑː gəppə kəɦəneː rəɦi.....əɦiⁿkə sɑːusə ɦəmərɑː əɦɑː  n़ sə kəɦaːikə leːlə kəɦəneː rəɦaːit ̪ʰə। 
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əpənə mⁿt ̪əvjə editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

st ̪ʰɑːjiː st ̪əmbʰə ɟeːnɑː mit ̪ʰilɑː-rət ̪nə, mit ̪ʰilɑːkə kʰoːɟə, vid ̪eːɦə peːʈɑːrə ɑː suːcənɑː-sⁿpərkə-

ənveːʂəɳə səbʰə əⁿkəmeː səmɑːnə əcʰi, t ̪ɑːɦi ɦeːt ̪u iː səbʰə st ̪əmbʰə səbʰə əⁿkəmeː nəi d ̪eːlə 

ɟɑːit ̪ə əcʰi, iː səbʰə st ̪əmbʰə d ̪eːkʰəbɑː leːlə klikə kəruː niːcɑːⁿ d̪eːlə vid ̪eːɦəkə 346mə ɑː 347 

mə əⁿkə, aːi d ̪unuː əⁿkəmeː səmmilit ̪ə ruːpeːⁿ iː səbʰə st ̪əmbʰə d ̪eːlə geːlə əcʰi। 
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“vid ̪eːɦə” iː-pət ̪rikɑː: d̪eːvənɑːgəriː vərsənə “vid ̪eːɦə” iː-pət ̪rikɑː: mit ̪ʰilɑːkʂərə 

vərsənə “vid ̪eːɦə” iː-pət ̪rikɑː: maːit ̪ʰiliː-IPA vərsənə “vid ̪eːɦə” iː-pət ̪rikɑː: 

maːit ̪ʰiliː-breːlə vərsənə 

 VIDEHA_346 

 VIDEHA_346_Tirhuta 

 VIDEHA_346_IPA 

 VIDEHA_346_Braille 

 

 VIDEHA_347 

 VIDEHA_347_Tirhuta 

 VIDEHA_347_IPA 

 VIDEHA_347_Braille 

 

  

..................................................................................................... 

sⁿgʰə loːkə seːvɑː ɑːjoːgə/ biɦɑːrə loːkə seːvɑː ɑːjoːgəkə pəriːkʂɑː leːlə  maːit ̪ʰiliː (ənivɑːrjə 

ɑː aːiccʰikə) ɑː ɑːnə aːiccʰikə viʂəjə ɑː sɑːmɑːnjə ɟɲɑːnə (əⁿgreːɟiː mɑːd̪ʰjəmə) ɦeːt ̪u sɑːmigriː 

[STUDY MATERIALS FOR UPSC (UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION) & BPSC 

(BIHAR PUBLIC SERVICE COMMISSION) EXAMS- MAITHILI (COMPULSORY & 

OPTIONAL) AND OTHER OPTIONALS AND GENERAL STUDIES (ENGLISH 

MEDIUM)] 

Videha e-Learning 
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peːʈɑːrə (risoːrsə seːnʈərə) 

...................................................................................................... 

ɕəbd ̪ə-vjɑːkərəɳə-it ̪iɦɑːsə 

MAITHILI IDIOMS & PHRASES maːit ̪ʰiliː muɦɑːvərɑː eːvəm loːkoːkt̪i prəkɑːɕə- 

rəmɑːnɑːt ̪ʰə miɕrə miɦirə (kʰɑːⁿʈiː prəvɑːɦəjukt ̪ə maːit ̪ʰiliː likʰəbɑːmeː səɦɑːjəkə) 

ɖə़ . ləlit ̪ɑː ɟʰɑː- maːit ̪ʰiliːkə bʰoːɟənə səmbənd ̪ʰiː ɕəbd ̪ɑːvəliː (kʰɑːⁿʈiː prəvɑːɦəjukt ̪ə 

maːit ̪ʰiliː likʰəbɑːmeː səɦɑːjəkə) 

maːit ̪ʰiliː ɕəbd ̪ə sⁿcəjə MAITHILI DICTIONARY- RAMDEO JHA (kʰɑːⁿʈiː prəvɑːɦəjukt ̪ə 

maːit ̪ʰiliː likʰəbɑːmeː səɦɑːjəkə) 

ENGLISH MAITHILI COMPUTER DICTIONARY 

MAITHILI ENGLISH DICTIONARY 

əɳimɑː siⁿɦə -Shishu_Geet_Khel_Anima_Singh 

ɖə़ . rəməɳə ɟʰɑː 

maːit ̪ʰiliː kɑːvjəmeː ələŋkɑːrə    ələŋkɑːrə-bʰɑːskərə 

ɑːnənd ̪ə miɕrə (saːuɟənjə ɕriː rəmɑːnənd ̪ə ɟʰɑː "rəməɳə")- mit ̪ʰilɑː bʰɑːʂɑːkə suboːd ̪ʰə 

vjɑːkərəɳə 

BHOLALAL DAS maːit ̪ʰiliː suboːd̪ʰə vjɑːkərəɳə- bʰoːlɑː lɑːlə d ̪ɑːsə 

rɑːd̪ʰɑːkɹ̩ʂɳə caːud ̪ʰəriː- A Survey of Maithili Literature 

................................................................................................... 

muːləpɑːʈʰə 

t ̪irəɦut ̪ɑː lipikə ud̪bʰəvə oː vikɑːsə (juː.piː.eːsə.siː. sileːbəsə) 

rɑːɟeːɕvərə ɟʰɑː- mit ̪ʰilɑːkʂərəkə ud̪bʰəvə oː vikɑːsə (maːit ̪ʰiliː sɑːɦit ̪jə sⁿst ̪ʰɑːnə ɑːrkɑːivə) 

http://www.videha.co.in/
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Surendra Jha Suman d ̪ət ̪t ̪ə-vət ̪iː (muːlə)- ɕriː sureːnd̪rə ɟʰɑː sumənə (juː.piː.eːsə.siː. 

sileːbəsə) 

prəbənd ̪ʰə sⁿgrəɦə- rəmɑːnɑːt ̪ʰə ɟʰɑː (biː.piː.eːsə.siː. sileːbəsə) CIIL SITE 

.................................................................................................... 

səmiːkʂɑː 

subʰɑːʂə cənd ̪rə jɑːd̪əvə-rɑːɟəkəmələ caːud ̪ʰəriː: moːnoːgrɑːpʰə 

ɕivə kumɑːrə ɟʰɑː "ʈilluː" əⁿɕu-səmɑːloːcənɑː 

ɖə़  bəceːɕvərə ɟʰɑː- B_JHA_Nibhand_Nikunj.pdf 

ɖə़ . d̪eːvəɕⁿkərə nəviːnə- Adhunik_Sahityak_Paridrishya 

ɖə़ . rəməɳə ɟʰɑː- bʰinnə-əbʰinnə 

preːməɕⁿkərə siⁿɦə- maːit ̪ʰiliː bʰɑːʂɑː sɑːɦit ̪jə:biːsəmə ɕət ̪ɑːbd̪iː (ɑːloːcənɑː) 

ɖə़ . rəmɑːnənd ̪ə ɟʰɑː 'rəməɳə' 

ɦiɑːoːlə 

əkʰijɑːsələ     CIIL SITE 

d̪urgɑːnənd̪ə məɳɖələ-cəkʂu 

RAMDEO JHA d ̪ət ̪t̪ə-vət ̪iːkə vəst ̪u kaːuɕələ- ɖə़ . ɕriːrɑːməd̪eːvəɟʰɑː 

SHAILENDRA MOHAN JHA pəricəjə nicəjə- ɖə़  ɕaːileːnd ̪rə moːɦənə ɟʰɑː 

................................................................................................. 

ət ̪irikt̪ə pɑːʈʰə 

pəɦineː mit ̪ʰilɑː maːit ̪ʰiliːkə sɑːmɑːnjə ɟɑːnəkɑːriː leːlə eːɦi poːt̪ʰiː keːⁿ pəɽʱuː:- 

rɑːd̪ʰɑːkɹ̩ʂɳə caːud ̪ʰəriː- mit ̪ʰilɑːkə it ̪iɦɑːsə 

http://www.videha.co.in/
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pʰeːrə eːɦi mənələgguː pʰɑːilə səbʰəkeːⁿ seːɦoː pəɽʱuː:- 

keːd̪ɑːrənɑːt ̪ʰə caːud ̪ʰəriː 

cəmeːliːrɑːniː                         mɑːɦurə                          kərɑːrə   

kumɑːrə pəvənə 

pəiʈʰə (maːit ̪ʰiliːkə sərvəɕreːʂʈʰə kət̪ʰɑː) (sɑːbʰɑːrə əⁿt ̪ikɑː)       ɖɑːjəriːkə kʰɑːliː pənnɑː 

(sɑːbʰɑːrə əⁿt ̪ikɑː) 

jɑː  ़geːnd̪rə pɑːʈʰəkə vijɑː  ़giː- viɟɲɑːnəkə bət ̪əkəɦiː 

rɑːməloːcənə ʈʰɑːkurə- maːit ̪ʰiliː loːkəkət̪ʰɑː 

.................................................................................................. 

kicʰu maːit ̪ʰiliː poːt ̪ʰiː ɖɑːunəloːɖə sɑːiʈə (oːpənə soːrsə) 

SAHITYA AKADEMI 

http://sahitya-akademi.gov.in/publications/e-books.jsp 

http://sahitya-akademi.gov.in/general/Digitalbooks.jsp 

CIIL 

http://corpora.ciil.org/maisam.htm 

əkʰijɑːsələ (rəmɑːnənd ̪ə ɟʰɑː rəməɳə) 

http://corpora.ciil.org/pdf/maidhilipdf/MAI1.pdf 

ɟuɑːjələ kənəkəniː- məɦeːnd̪rə 

http://corpora.ciil.org/pdf/maidhilipdf/MAI2.pdf 

prəbənd ̪ʰə sⁿgrəɦə- rəmɑːnɑːt ̪ʰə ɟʰɑː (biː.piː.eːsə.siː. sileːbəsə) 

http://corpora.ciil.org/pdf/maidhilipdf/MAI3.pdf 

http://www.videha.co.in/
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sɹ̩ɟənə keːrə d̪iːpə pərvə- sⁿ keːd̪ɑːrə kɑːnənə ɑː ərəvind ̪ə ʈʰɑːkurə 

http://corpora.ciil.org/pdf/maidhilipdf/MAI4.pdf 

maːit ̪ʰiliː gəd̪jə sⁿgrəɦə- sⁿ ɕaːileːnd̪rə moːɦənə ɟʰɑː 

http://corpora.ciil.org/pdf/maidhilipdf/MAI5.pdf 

ARCHIVE.ORG (viɟəjəd̪eːvə ɟʰɑː) 

https://archive.org/details/%40vijay_deo_jha?&sort=-publicdate&page=2 

VIDEHA MAITHILI BOOKS/ PICTURE-AUDIO-VIDEO ARCHIVE 

http://videha.co.in/new_page_15.htm 

IGNCA 

http://ignca.nic.in/coilnet/mithila.htm 

http://ignca.nic.in/coilnet/kalyani.htm (MAITHILI ENGLISH DICTIONARY) 

MITHILA DARSHAN 

https://mithiladarshan.com/ (online pdf of Maithili journal) 

OLE NEPAL's E-PUSTAKALAYA (https://pustakalaya.org/en/) 

poːt̪ʰiːkə liⁿkə 

maːit ̪ʰiliː sɑːɦit ̪jə sⁿst ̪ʰɑːnə 

https://www.maithilisahityasansthan.org/resources (online pdf of Reasearch Papers/ 

books) 

əripənə pʰɑːuɳɖeːɕənə (http://www.aripanafoundation.org/) 

PRATHAM BOOKS MAITHILI STORYWEAVER 

https://storyweaver.org.in/stories/?language=Maithili&query=&sort=Ratings 

http://www.videha.co.in/
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLAT74nNc2fmYaW29mRVAIgzRq63_9zWbI 

(maːit ̪ʰiliː ऑɖijoː buksə) 

poːt̪ʰiː ɖə़ ʈə kə़ mə 

https://store.pothi.com/browse/free-ebooks/?language=Maithili 

I LOVE MITHILA 

https://www.ilovemithila.com/maithili-books-pdf-free-download/ (poːt̪ʰiː ɖɑːunəloːɖə 

liⁿkə) 

https://www.ilovemithila.com/  (online maithili journal) 

https://maithili.com.np/ (owner I Love Mithila) 

pjɑːreː maːit ̪ʰilə 

https://www.youtube.com/channel/UCq30Llck2tNw8BI4t8jjzQg (pjɑːreː maːit ̪ʰilə 

caːinələ- kirəɳə caːud ̪ʰəriː ɑː sⁿgiːt̪ɑː ɑːnənd ̪ə- maːit ̪ʰiliːkə səbʰəsⁿ loːkəprijə juː ʈjuːbə 

caːinələ) 

ɟɑːnəkiː eːpʰə.eːmə səmɑːcɑːrə 

https://www.youtube.com/user/Janakifm/videos (ɟɑːnəkiː eːpʰə.eːmə səmɑːcɑːrə) 

ɑːkɑːɕəvɑːɳiː d ̪ərəbʰⁿgɑː juː ʈjuːbə caːinələ 

https://www.youtube.com/channel/UCGdNveEFmv4pPolWiTEMxVA 

....................................................... 

JNU 

http://sanskrit.jnu.ac.in/maithili/index.jsp 

http://sanskrit.jnu.ac.in/student_projects/lexicon.jsp?lexicon=maithili 

......................................................... 

http://www.videha.co.in/
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VIDEHA e-LEARNING YOUTUBE CHANNEL 

https://www.youtube.com/channel/UC4abVKqMj2pDWIAkXiOHp7A 

-gəɟeːnd ̪rə ʈʰɑːkurə 

....................................................................................................... 

vid ̪eːɦəkə kicʰu viɕeːʂɑːⁿkə:- 

१) ɦɑːikuː viɕeːʂɑːⁿkə १२ mə əⁿkə, १५ ɟuːnə २००८  

Videha_15_06_2008   Videha_15_06_2008_Tirhuta     12 

२) gəɟələ viɕeːʂɑːⁿkə २१ mə əⁿkə,  १ nəvəmbərə २००८  

Videha_01_11_2008  Videha_01_11_2008_Tirhuta         21 

३) viɦəni kət ̪ʰɑː viɕeːʂɑːⁿkə ६७ mə əⁿkə, १ əkʈuːbərə २०१० 

videha_01_10_2010       videha_01_10_2010_tirhuta           67 

४) bɑːlə sɑːɦit ̪jə viɕeːʂɑːⁿkə ७० mə əⁿkə, १५ nəvəmbərə २०१० 

videha_15_11_2010       videha_15_11_2010_tirhuta           70 

५) nɑːʈəkə viɕeːʂɑːⁿkə ७२ mə əⁿkə १५ d̪isəmbərə२०१० 

videha_15_12_2010       videha_15_12_2010_tirhuta           72 

६) nɑːriː viɕeːʂɑːⁿkə ७७mə əⁿkə ०१ mɑːrcə २०११ 

videha_01_03_2011       videha_01_03_2011_tirhuta           77 

७) ənuvɑːd ̪ə viɕeːʂɑːⁿkə (gəd̪jə-pəd ̪jə bʰɑːrət ̪iː) ९७mə əⁿkə 

videha_01_01_2012videha_01_01_2012_tirhuta          97 

८) bɑːlə gəɟələ viɕeːʂɑːⁿkə vid ̪eːɦəkə əⁿkə १११ mə əⁿkə, १ əgəst ̪ə २०१२ 

http://www.videha.co.in/
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videha_01_08_2012   videha_01_08_2012_tirhuta   111 

९) bʰəkt ̪i gəɟələ viɕeːʂɑːⁿkə १२६ mə əⁿkə, १५ mɑːrcə २०१३  

videha_15_03_2013  videha_15_03_2013_tirhuta   126 

१०) gəɟələ ɑːloːcənɑː-səmɑːloːcənɑː-səmiːkʂɑː viɕeːʂɑːⁿkə १४२ mə, əⁿkə १५ nəvəmbərə २०१३ 

videha_15_11_2013  videha_15_11_2013_tirhuta   142 

११) kɑːɕiːkɑːⁿt̪ə miɕrə məd̪ʰupə viɕeːʂɑːⁿkə १६९ mə əⁿkə १ ɟənəvəriː २०१५ 

Videha_01_01_2015 

१२) ərəvind ̪ə ʈʰɑːkurə viɕeːʂɑːⁿkə १८९ mə əⁿkə १ nəvəmbərə २०१५ 

Videha_01_11_2015 

१३) ɟəgəd ̪iːɕə cənd ̪rə ʈʰɑːkurə ənilə viɕeːʂɑːⁿkə १९१ mə əⁿkə १ d̪isəmbərə २०१५ 

Videha_01_12_2015 

१४) vid ̪eːɦə səmmɑːnə viɕeːʂⁿ़ kə 

vid ̪eːɦə səmmɑːnə: səmmɑːnə-suːciː (səmɑːnɑːnt ̪ərə sɑːɦit ̪jə əkɑːd ̪eːmiː purəskɑːrə səɦit ̪ə) 

sɑːkʂɑːt ̪kɑːrə/ səmɑːroːɦə 

sɑːkʂɑːt ̪kɑːrə 

  videha_15_12_2011 

  videha_15_01_2012 

  videha_01_02_2012 

  videha_01_03_2012 
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१५) maːit ̪ʰiliː siː.ɖiː./ əlbəmə giːt ̪ə sⁿgiːt ̪ə viɕeːʂɑːⁿkə- २१७ mə əⁿkə ०१ ɟənəvəriː २०१७ 

Videha_01_01_2017 

१६) maːit ̪ʰiliː veːbə pət ̪rəkɑːrit̪ɑː viɕeːʂɑːⁿkə 
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१७) maːit ̪ʰiliː biːɦəni kət ̪ʰɑː viɕeːʂɑːⁿkə-२ 

VIDEHA 317 

१८) rɑːməloːcənə ʈʰɑːkurə viɕeːʂɑːⁿkə 

VIDEHA 319 

१९) rɑːməloːcənə ʈʰɑːkurə ɕrəd ̪d̪ʰɑːⁿɟəli viɕeːʂɑːⁿkə 

VIDEHA 320 

२०) rɑːɟənənd ̪ənə lɑːlə d ̪ɑːsə viɕeːʂɑːⁿkə 

VIDEHA 333 

२१) rəviːnd ̪rə nɑːt̪ʰə ʈʰɑːkurə viɕeːʂɑːⁿkə 
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................................................................................................... 

leːkʰəkəkə ɑːmⁿt̪rit ̪ə rəcənɑː ɑː oːipərə ɑːmⁿt ̪rit̪ə səmiːkʂəkəkə səmiːkʂɑː siːriːɟə 

१. kɑːminiːkə pɑːⁿcə ʈɑː kəvit ̪ɑː ɑː oːipərə məd ̪ʰukɑːnt ̪ə ɟʰɑːkə ʈippəɳiː 

vid ̪eːɦəkə d̪uː səeː naːumə əⁿkə Videha_01_09_2016 

.................................................................................................... 

"pɑːʈʰəkə ɦəmərə poːt ̪ʰiː kieː pəɖʰə  ़t̪ʰi"- leːkʰəkə d̪vɑːrɑː əppənə poːt ̪ʰiː/ rəcənɑːkə 

səmiːkʂɑː siːriːɟə 

१. ɑːɕiːʂə ənəcinɦɑːrə 'vid ̪eːɦə' kə ३२७ mə əⁿkə ०१ əgəst ̪ə २०२१ 

.................................................................................................... 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə 

 eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-१ 

vid ̪eːɦəkə १२३ mə (०१ pʰərəbəriː २०१३) əⁿkəmeː bəlɑːt ̪kɑːrəpərə maːit ̪ʰiliːmeː pəɦilə kəvit ̪ɑː 

prəkɑːɕit ̪ə bʰeːlə cʰələ। iː d̪isəmbərə २०१२ kə d ̪illiːkə nirbʰəjɑː bəlɑːt ̪kɑːrə kɑːɳɖəkə bɑːd ̪əkə 

səməjə cʰələ। oːnɑː iː ənuːd̪it ̪ə rəcənɑː cʰələ, t ̪eːlugumeː pəsupuleːʈiː giːt ̪ɑːkə eːɦi kəvit ̪ɑːkə 

ɦind̪iː ənuvɑːd ̪ə keːneː cʰəliːɦə ɑːrə. ɕɑːⁿt ̪ɑː sund̪əriː ɑː ɦind̪iːsⁿ maːit ̪ʰiliː ənuvɑːd̪ə keːneː 

cʰəlɑːɦə viniːt ̪ə ut ̪pələ। ɦəmərə ɟɑːnəkɑːriːmeː eːɦisⁿ beːɕiː siɦərɑːbaːibəlɑː kəvit ̪ɑː koːnoː 

bʰɑːʂɑːmeː nəɦi rəcələ geːlə əcʰi। sɑːt ̪ə sɑːləkə bɑːd ̪oː iː səməsjɑː oːɦəneː əcʰi। iː kəvit ̪ɑː 

səbʰəkeːⁿ pəɽʱəbɑːkə cɑːɦiː, kʰɑːsə kəऽ səbʰə beːʈiːkə bɑːpəkeːⁿ, səbʰə bəɦinəkə bʰɑːeːkeːⁿ ɑː 
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səbʰə pət ̪niːkə pət ̪ikeːⁿ। ɑː vicɑːrəbɑːkə cɑːɦiː ɟeː ɦəmə səbʰə əpənɑː bəccɑː səbʰə leːlə 

keːɦənə səmɑːɟə bəneːneː cʰiː। 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-१ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə) 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-२ 

vid ̪eːɦəkə ५०-१०० mə əⁿkəkə biːcə breːsʈə kaːisərəkə səməsjɑːpərə vid ̪eːɦə meː miːnɑː ɟʰɑː 

keːrə eːkəʈɑː ləgʰu kət̪ʰɑː prəkɑːɕit ̪ə bʰeːlə। iː maːit ̪ʰiliːkə pəɦilə kət ̪ʰɑː cʰələ ɟeː breːsʈə 

kaːisərə pərə likʰələ geːlə। ɦind̪iːmeː seːɦoː t̪ɑːd̪ʰəri eːɦi viʂəjəpərə kət ̪ʰɑː nəɦi likʰələ geːlə 

cʰələ, kɑːrəɳə eːɦi kət ̪ʰɑːkə iː-prəkɑːɕit ̪ə bʰeːlɑːkə १-२ sɑːləkə bɑːd ̪ə ɦind ̪iːmeː d̪uː goːʈeːmeː 

gʰoːⁿgʰɑːuɟə bʰəऽ rəɦələ cʰələ ki pəɦilə ɦəmə ɑːki ɦəmə, mud ̪ɑː d̪unuːkə t ̪it̪ʰi maːit ̪ʰiliːkə 

kət ̪ʰɑːkə pərəvərt ̪iː cʰələ। bɑːd̪əmeː iː vid ̪eːɦə ləgʰu kət ̪ʰɑːmeː seːɦoː sⁿkəlit ̪ə bʰeːlə। 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-२ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə) 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-३ 

vid ̪eːɦəkə ५०-१०० mə əⁿkəkə biːcə ɟəgəd ̪iːɕə cənd ̪rə ʈʰɑːkurə əniləkə kicʰu bɑːlə kəvit ̪ɑː 

prəkɑːɕit ̪ə bʰeːlə। bɑːd ̪əmeː ɦunəkərə ३ ʈɑː bɑːlə kəvit ̪ɑː vid ̪eːɦə ɕiɕu ut ̪səvəmeː sⁿkəlit ̪ə 

bʰeːlə ɟɑːɦimeː २ ʈɑː kəvit ̪ɑː beːbiː cɑːilɖəpərə cʰələ। pəɽʱuː iː t ̪iːnuː kəvit ̪ɑː, bɑːd ̪əkə d̪unuː 

beːbiː cɑːilɖəpərə likʰələ kəvit ̪ɑː pəɽʱəbeː ʈɑː kəruː seː ɑːgrəɦə। 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-३ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə) 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-४ 

vid ̪eːɦəkə ५०-१०० mə əⁿkəkə biːcə ɟəgəd ̪ɑːnənd ̪ə ɟʰɑː mənukə eːkəʈɑː d̪iːrgʰə bɑːlə kət ̪ʰɑː kəɦi 

liə bɑː upənjɑːsə prəkɑːɕit ̪ə bʰeːlə, nɑːmə cʰələ coːnəɦɑː। bɑːd̪əmeː iː rəcənɑː vid ̪eːɦə ɕiɕu 

ut ̪səvəmeː sⁿkəlit ̪ə bʰeːlə, iː rəcənɑː bɑːlə mənoːviɟɲɑːnəpərə ɑːd ̪ʰɑːrit ̪ə maːit ̪ʰiliːkə pəɦilə 

rəcənɑː cʰiː, maːit ̪ʰiliː bɑːlə sɑːɦit ̪jə koːnɑː likʰiː t ̪əkərə ʈreːniⁿgə koːrsəmeː eːɦi upənjɑːsəkeːⁿ 

rɑːkʰələ ɟeːbɑːkə cɑːɦiː। koːnɑː mə़ ɖərnə upənjɑːsə ɑːgɑːⁿ bəɽʱaːi cʰaːi, sʈeːpə bɑːi sʈeːpə ɑː 

seːɦoː bɑːlə upənjɑːsə। pəɽʱəbeː ʈɑː kəruː seː ɑːgrəɦə। 
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eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-४ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə) 

 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-५ 

eːɖiʈərsə coːisə ५ meː maːit ̪ʰiliːkə "usəneː kəɦɑː t ̪ʰɑː" mɑːneː kumɑːrə pəvənəkə d ̪iːrgʰəkət̪ʰɑː 

"pəiʈʰə" (sɑːbʰɑːrə əⁿt ̪ikɑː) । ɦind̪iːkə pɑːʈʰəkə, ɟeː "usəneː kəɦɑː t ̪ʰɑː" pəɽʱəneː ɦeːt ̪ɑː, keːⁿ 

buɟʰələ cʰənɦi ɟeː koːnɑː əɦi kət ̪ʰɑːkeːⁿ rəci cənd ̪rəd̪ʰərə ɕərmɑː ’guleːriː’ əmərə bʰəऽ geːlɑːɦə। 

ɦəmə cərcɑː kəऽ rəɦələ cʰiː, kumɑːrə pəvənəkə "pəiʈʰə" d ̪iːrgʰəkət̪ʰɑːkə। eːkərɑː pəɽʱəlɑːkə 

bɑːd̪ə əɦɑːⁿkeːⁿ eːkəʈɑː vicit ̪rə, sukʰəd ̪ə ɑː moːnə ɦaːulə kəraːibəlɑː ənubʰəvə bʰeːʈət ̪ə, ɟeː 

seːksəpiːriənə ʈreːɟeːɖiː sⁿ milit ̪oː lɑːgət̪ə ɑː pʰərɑːkoː। mud̪ɑː eːɦi rəcənɑːkeːⁿ pəɽʱəlɑːkə 

bɑːd̪ə t ̪ɑːməsə, gʰɹ̩ɳɑː səbʰəpərə nijⁿt ̪rəɳəkeːⁿ ɑː sɑːmɑːɟikə/ pɑːrivɑːrikə d̪ɑːjit ̪vəkeːⁿ seːɦoː 

əɦɑːⁿ ɑːrə gⁿbʰiːrət̪ɑːsⁿ leːbaːi, seː d̪ʰəri pəkkɑː əcʰi। mud ̪ɑː eːkərə eːkəʈɑː ɕərt ̪ə əcʰi ɟeː eːkərɑː 

səmaːi nikɑːli kəऽ eːkkeː ukʰəɽɑːɦɑːmeː pəɽʱi ɟɑːi। 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-५ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə) 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-६ 

ɟəgəd ̪iːɕə prəsɑːd ̪ə məɳɖələkə ləgʰukət ̪ʰɑː "bisɑːⁿɽʱə": १९४२-४३ kə əkɑːləmeː bⁿgɑːləmeː १५ 

lɑːkʰə loːkə muilɑː, mud ̪ɑː əmərt ̪jə seːnə likʰaːit ̪ə cʰət ̪ʰi ɟeː ɦunəkərə koːnoː sərə-səmbənd ̪ʰiː 

eːɦi əkɑːləmeː nəɦi mərələnɦi। mit ̪ʰiloːmeː əkɑːlə ɑːeːlə १९६७ iː. meː ɑː ind̪irɑː gɑːⁿd̪ʰiː 

ɟəkʰənə eːɦi kʂeːt ̪rə əeːliː t̪ⁿ ɦunəkɑː d ̪eːkʰɑːoːlə geːlə ɟeː koːnɑː musəɦərə ɟɑːt ̪ikə loːkə 

bisɑːⁿɽʱə kʰɑː kəऽ eːɦi əkɑːləkeːⁿ ɟiːt̪i leːlənɦi। maːit ̪ʰiliːmeː leːkʰənəkə eːkəbʰəgɑːɦə st ̪ʰit ̪i 

vid ̪eːɦəkə ɑːgəmənəsⁿ pəɦineː cʰələ। maːit ̪ʰiliːkə leːkʰəkə loːkəni seːɦoː əmərt ̪jə seːnə ɟeːkɑːⁿ 

oːɦi məɦɑːvibʰiːʂikɑːsⁿ prəbʰɑːvit ̪ə nəɦi cʰəlɑː ɑː t̪eːⁿ bisɑːⁿɽʱəpərə kət ̪ʰɑː nəɦi likʰi səkəlɑː। 

ɟəgəd ̪iːɕə prəsɑːd ̪ə məɳɖələ eːɦipərə kət ̪ʰɑː likʰələnɦi ɟeː prəkɑːɕit ̪ə bʰeːlə ceːt ̪ənɑː səmit ̪ikə 

pət ̪rikɑːmeː, mud̪ɑː kɑːrjəkɑːriː səmpɑːd ̪əkə d̪vɑːrɑː vərt ̪əniː pərivərt ̪ənəkə kɑːrəɳə oː 

maːit ̪ʰiliːmeː nəɦi vərəɳ əvəɦəʈʈʰəmeː likʰələ buɟʰɑː pəɽələ, ɑː oːt̪eːkə prəbʰɑːviː nəɦi bʰəऽ 

səkələ kɑːrəɳə viʂəjə rəɦaːi kʰɑːⁿʈiː ɑː vərt̪əniː kɹ̩t ̪rimə। seː eːkərə punh iː-prəkɑːɕənə əpənə 

əsəliː ruːpəmeː bʰeːlə vid ̪eːɦəmeː ɑː iː sⁿkəlit ̪ə bʰeːlə "gɑːməkə ɟinəgiː" ləgʰukət ̪ʰɑː 

sⁿgrəɦəmeː। eːɦi poːt̪ʰiːpərə ɟəgəd ̪iːɕə prəsɑːd ̪ə məɳɖələkeːⁿ ʈaːigoːrə liʈəreːcərə əvɑːrɖə 
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bʰeːʈələni। ɟəgəd ̪iːɕə prəsɑːd ̪ə məɳɖələkə leːkʰəniː maːit ̪ʰiliː kət ̪ʰɑːd̪ʰɑːrɑːkeːⁿ eːkəbʰəgɑːɦə 

ɦeːbɑːsⁿ bəcɑː leːləkə, ɑː maːit ̪ʰiliːkə səmɑːnɑːnt ̪ərə it ̪iɦɑːsəmeː maːit ̪ʰiliː sɑːɦit ̪jəkeːⁿ d̪uː 

kɑːləkʰəɳɖəmeː bɑːⁿʈi kəऽ pəɽʱəeː ɟɑːeː lɑːgələ- ɟəgəd̪iːɕə prəsɑːd ̪ə məɳɖələsⁿ puːrvə ɑː 

ɟəgəd ̪iːɕə prəsɑːd ̪ə məɳɖələ ɑːgəmənəkə bɑːd ̪ə। t ̪ⁿ prəst̪ut ̪ə əcʰi ləgʰukət ̪ʰɑː bisɑːⁿɽʱə- əpənə 

succɑː svəruːpəmeː। 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-६ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə) 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-७ 

maːit ̪ʰiliːkə pəɦilə ɑː eːkəmɑːt ̪rə d̪əlit ̪ə ɑːt ̪məkət ̪ʰɑː: sənd ̪iːpə kumɑːrə sɑːpʰiː। sənd ̪iːpə 

kumɑːrə sɑːpʰiːkə d ̪əlit ̪ə ɑːt ̪məkət ̪ʰɑː ɟeː əɦɑːⁿkeːⁿ əpənə ləgʰu ɑːkɑːrɑːkə əcʰaːit ̪ə ɦiloːɽi 

d̪eːt̪ə ɑː əɦɑːⁿkə iː st ̪ʰit ̪i kəऽ d̪eːt̪ə ɟeː səmɑːnɑːnt ̪ərə maːit ̪ʰiliː sɑːɦit ̪jə kət ̪əboː pəɽʱuː əɦɑːⁿkeːⁿ 

əcʰaːuⁿ nəɦi ɦoːjət ̪ə। iː ɑːt ̪məkət ̪ʰɑː vid ̪eːɦəmeː iː-prəkɑːɕit ̪ə bʰeːlɑːkə bɑːd̪ə leːkʰəkəkə poːt ̪ʰiː 

"baːiɕɑːkʰəmeː d ̪əlɑːnəpərə"meː sⁿkəlit ̪ə bʰeːlə ɑː iː maːit̪ʰiliːkə əkʰənə d ̪ʰərikə eːkəmɑːt ̪rə 

d̪əlit ̪ə ɑːt ̪məkət ̪ʰɑː t ̪ʰikə। t ̪ⁿ prəst̪ut ̪ə əcʰi maːit ̪ʰiliːkə pəɦilə d ̪əlit ̪ə ɑːt ̪məkət ̪ʰɑː: sənd ̪iːpə 

kumɑːrə sɑːpʰiːkə kələməsⁿ। 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-७  (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə) 

 eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-८ 

neːnɑː bʰuʈəkɑːkeːⁿ rɑːt̪imeː suneːbɑː leːlə kicʰu loːkəkət̪ʰɑː (vid ̪eːɦə peːʈɑːrəsⁿ)। 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-८ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə) 

 eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-९ 

maːit ̪ʰiliː gəɟələpərə pəricərcɑː (vid ̪eːɦə peːʈɑːrəsⁿ)। 

eːɖiʈərsə coːisə siːriːɟə-९ (ɖɑːunəloːɖə liⁿkə) 

............................................................................................... 
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ɟəgəd ̪iːɕə prəsɑːd ̪ə məɳɖələ ɟiːkə ६५ ʈɑː poːt ̪ʰiːkə nəvə sⁿskərəɳə vid ̪eːɦəkə २३३ 

(Videha_01_09_2017) sⁿ २५० (Videha_15_05_2018 ) d ̪ʰərikə əⁿkəmeː d ̪ʰɑːrɑːvɑːɦikə 

prəkɑːɕənə niːcɑːⁿkə liⁿkəpərə pəɽʱuː:- 

VIDEHA_233 

VIDEHA_234 

VIDEHA_235 

VIDEHA_236 

VIDEHA_237 

VIDEHA_238 

 

VIDEHA_239 

VIDEHA_240 

VIDEHA_241 

VIDEHA_242 

VIDEHA_243 

VIDEHA_244 

 

VIDEHA_245 

VIDEHA_246 

VIDEHA_247 

VIDEHA_248 
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VIDEHA_249 

VIDEHA_250 

 

................................................................................................ 

vid ̪eːɦə iː-pət ̪rikɑːkə  biːcʰələ rəcənɑːkə sⁿgə- maːit ̪ʰiliːkə sərvəɕreːʂʈʰə rəcənɑːkə eːkəʈɑː 

səmɑːnɑːnt ̪ərə sⁿkələnə: 

vid ̪eːɦə: səd ̪eːɦə: १ (२००८-०९) d ̪eːvənɑːgəriː 

vid ̪eːɦə: səd ̪eːɦə: १ (२००८-०९) t ̪irəɦut ̪ɑː 

vid ̪eːɦə:səd ̪eːɦə:२ (maːit ̪ʰiliː prəbənd ̪ʰə-nibənd ̪ʰə-səmɑːloːcənɑː २००९-१०) d̪eːvənɑːgəriː 

vid ̪eːɦə:səd ̪eːɦə:२ (maːit ̪ʰiliː prəbənd ̪ʰə-nibənd ̪ʰə-səmɑːloːcənɑː २००९-१०) t ̪irəɦut ̪ɑː 

vid ̪eːɦə:səd ̪eːɦə:३ (maːit ̪ʰiliː pəd ̪jə २००९-१०)d ̪eːvənɑːgəriː 

vid ̪eːɦə:səd ̪eːɦə:३ (maːit ̪ʰiliː pəd ̪jə २००९-१०) t ̪irəɦut ̪ɑː 

vid ̪eːɦə:səd ̪eːɦə:४ (maːit ̪ʰiliː kət ̪ʰɑː २००९-१०)d̪eːvənɑːgəriː 

vid ̪eːɦə:səd ̪eːɦə:४ (maːit ̪ʰiliː kət ̪ʰɑː २००९-१०) t ̪irəɦut ̪ɑː 

vid ̪eːɦə maːit ̪ʰiliː viɦəni kət ̪ʰɑː [ vid ̪eːɦə səd ̪eːɦə ५ ]d̪eːvənɑːgəriː 

vid ̪eːɦə maːit ̪ʰiliː viɦəni kət ̪ʰɑː [ vid ̪eːɦə səd ̪eːɦə ५ ]  t ̪irəɦut ̪ɑː 

vid ̪eːɦə maːit ̪ʰiliː viɦəni kət ̪ʰɑː [ vid ̪eːɦə səd ̪eːɦə ५ ]- d ̪oːsərə sⁿskərəɳə d̪eːvənɑːgəriː 

vid ̪eːɦə maːit ̪ʰiliː ləgʰukət ̪ʰɑː [ vid ̪eːɦə səd ̪eːɦə ६ ]d ̪eːvənɑːgəriː 

vid ̪eːɦə maːit ̪ʰiliː ləgʰukət ̪ʰɑː [ vid ̪eːɦə səd ̪eːɦə ६ ] t ̪irəɦut ̪ɑː 

vid ̪eːɦə maːit ̪ʰiliː pəd̪jə [ vid ̪eːɦə səd ̪eːɦə ७ ]d̪eːvənɑːgəriː 

http://www.videha.co.in/
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vid ̪eːɦə maːit ̪ʰiliː pəd̪jə [ vid ̪eːɦə səd ̪eːɦə ७ ]  t ̪irəɦut ̪ɑː 

vid ̪eːɦə maːit ̪ʰiliː nɑːʈjə ut ̪səvə [ vid ̪eːɦə səd ̪eːɦə ८ ]d ̪eːvənɑːgəriː 

vid ̪eːɦə maːit ̪ʰiliː nɑːʈjə ut ̪səvə [ vid ̪eːɦə səd ̪eːɦə ८ ] t ̪irəɦut ̪ɑː 

vid ̪eːɦə maːit ̪ʰiliː ɕiɕu ut ̪səvə [ vid ̪eːɦə səd ̪eːɦə ९ ]d ̪eːvənɑːgəriː 

vid ̪eːɦə maːit ̪ʰiliː ɕiɕu ut ̪səvə [ vid ̪eːɦə səd ̪eːɦə ९ ] t ̪irəɦut ̪ɑː 

vid ̪eːɦə maːit ̪ʰiliː prəbənd̪ʰə-nibənd ̪ʰə-səmɑːloːcənɑː [ vid ̪eːɦə səd ̪eːɦə १० ]d ̪eːvənɑːgəriː 

vid ̪eːɦə maːit ̪ʰiliː prəbənd̪ʰə-nibənd ̪ʰə-səmɑːloːcənɑː [ vid ̪eːɦə səd ̪eːɦə १० ] t ̪irəɦut ̪ɑː 

vid ̪eːɦə:səd ̪eːɦə ११ 

vid ̪eːɦə:səd ̪eːɦə १२ 

vid ̪eːɦə:səd ̪eːɦə १३ 

................................................................................................. 

Maithili Books can be downloaded from: MAITHILI BOOKS 

................................................................................................. 

vid ̪eːɦə səmmɑːnə: səmmɑːnə-suːciː (səmɑːnɑːnt ̪ərə sɑːɦit ̪jə əkɑːd ̪eːmiː purəskɑːrə səɦit ̪ə) 

................................................................................................................... 

maːit ̪ʰiliːkə vərt ̪əniː 

१ 

maːit ̪ʰiliːkə vərt ̪əniː- vid ̪eːɦə maːit ̪ʰiliː mɑːnəkə bʰɑːʂɑː ɑː maːit ̪ʰiliː bʰɑːʂɑː səmpɑːd̪ənə 

pɑːʈʰjəkrəmə 

bʰɑːʂɑːpɑːkə 

२ 
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maːit ̪ʰiliːkə vərt ̪əniːmeː pərjɑːpt ̪ə vivid ̪ʰət ̪ɑː əcʰi। mud̪ɑː prəɕnəpət ̪rə d̪eːkʰəlɑː ut ̪t ̪ərə eːkərə 

vərt ̪əniː ignuː BMAF001 sⁿ preːrit̪ə buɟʰɑːit ̪ə əcʰi, seː eːkərə eːkərɑː eːkə ukʰəɽɑːɦɑːmeː 

unəʈɑː-punəʈɑː d ̪ijaːu, t ̪ət ̪əbeː d ̪ʰəri pərjɑːpt ̪ə əcʰi। juː.piː.eːsə.siː. kə maːit ̪ʰiliː (kəmpələsəriː) 

peːpərə leːlə seːɦoː iː pərjɑːpt ̪ə əcʰi, seː ɟeː vid ̪jɑːrt̪ʰiː maːit ̪ʰiliː (kəmpələsəriː) peːpərə leːneː 

cʰət ̪ʰi seː eːkərə eːkəʈɑː ɑːrə pʰɑːsʈə-riːɖiⁿgə d̪oːsərə-ukʰəɽɑːɦɑːmeː kərət ̪ʰi| 

IGNOU  ignuː       BMAF-001 

................................................................................................................... 

suːcənɑː/ gʰoːʂəɳɑː 

"vid ̪eːɦə səmmɑːnə" səmɑːnɑːnt ̪ərə sɑːɦit ̪jə əkəd̪eːmiː purəskɑːrəkə nɑːməsⁿ prəcəlit ̪ə əcʰi। 

"səmɑːnɑːnt ̪ərə sɑːɦit ̪jə əkɑːd̪eːmiː purəskɑːrə" (maːit ̪ʰiliː), ɟeː sɑːɦit ̪jə əkɑːd̪eːmiːkə 

maːit ̪ʰiliː vibʰɑːgəkə gəeːrə sɑːⁿvaːid̪ʰɑːnikə kɑːɟəkə viroːd̪ʰəmeː ɕuru kəeːlə cʰələ, leːlə 

ənuɕⁿsɑː ɑːmənt ̪rit̪ə əcʰi। 

ənuɕⁿsɑː nimnə koːʈi səbʰəmeː ɑːmənt ̪rit ̪ə əcʰi: 

१) pʰeːloː 

२)muːlə purəskɑːrə 

३)bɑːlə-sɑːɦit ̪jə 

४)juvɑː purəskɑːrə ɑː 

५) ənuvɑːd ̪ə purəskɑːrə। 

purəskɑːrəkə səbʰə krɑːiʈeːrijɑː sɑːɦit ̪jə əkɑːd ̪eːmiː, d̪illiːkə səmɑːnɑːnt ̪ərə purəskɑːrəkə 

səməkʂə rəɦət ̪ə, ɟeː eːɦi liⁿkə sahitya-akademi.gov.in pərə upələbd ̪ʰə əcʰi। əpənə ənuɕⁿsɑː 

editorial.staff.videha@gmail.com pərə pəʈʰɑːu। 

gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə 

"vikiːpiːɖijɑː"meː maːit ̪ʰiliːkəbɑːd ̪ə maːit ̪ʰiliː "guːgələ ʈrɑːnsəleːʈə"meː seːɦoː.. əgilɑː ləkʂjə 

"əmeːɟənə əleːksɑː" 

http://www.videha.co.in/
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guːgələ ʈrɑːnsəleːʈə 

guːgələ ʈrɑːnsəleːʈəkə liⁿkə 

https://translate.google.com/?sl=en&tl=mai&op=translate 

guːgələ ʈrɑːnsəleːʈəkeːⁿ ɑːrə puʂʈə kərəbɑːkə kʰəgət ̪ɑː cʰaːi t ̪əi leːlə əgilɑː kɑːɟə əɽʱɑː rəɦələ 

cʰiː: 

https://translate.google.com/about/contribute/ 

prɑːrəmbʰə: 

vikiːpiːɖijɑː ०१ pʰərəbəriː २००८ liⁿkə 

https://books.google.co.in/books?id=VC-

BD5Ad6z4C&lpg=PA1&pg=PA1#v=onepage&q&f=false  (maːit ̪ʰiliː d̪eːvənɑːgəriː) 

https://books.google.co.in/books?id=cTezCU59bJwC&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage

&q&f=false  (maːit ̪ʰiliː t ̪irəɦut ̪ɑː) 

https://books.google.co.in/books?id=3zKudz6wAO8C&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage

&q&f=false  (maːit ̪ʰiliː breːlə) 

 guːgələ ʈrənsəleːʈə २३ ɟuːnə २०११kə liⁿkə 

https://www.facebook.com/groups/videha/permalink/138489416229195/ 

guːgələ ʈrɑːⁿsəleːɕənə ʈuːləmeː 

"biɦɑːriː" bʰɑːʂɑːkə bəd ̪əlɑːmeː maːit ̪ʰiliː leːlə ələgə ʈrɑːⁿsəleːɕənə ʈuːlə bəneːbɑːkə ɑːveːd̪ənə 

vid ̪eːɦəkə səd ̪əsjəgəɳə d ̪vɑːrɑː d̪eːlə geːlə əcʰi। əpənə joːgəd̪ɑːnə guːgələ ʈrɑːⁿsəleːʈə leːlə 

kəruː, 

ɑː kəeːlə səmpɑːd ̪ənə bəd̪ələbɑː kɑːlə kɑːrəɳə meː (əⁿgreːɟiːmeː) "biɦɑːriː" nɑːmnɑː koːnoː 

bʰɑːʂɑː naːi ɦeːbɑːkə cərcɑː kəruː। aːi liⁿkəpərə ənuvɑːd ̪ə kəruː; guːgələ eːkɑːuⁿʈəsⁿ lə़ gə 

inə keːlɑːkə bɑːd ̪ə । 

http://www.videha.co.in/
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http://www.google.com/transconsole/giyl/chooseProject 

http://www.google.com/transconsole/giyl/chooseActivity?project=gws&langcode=b

h (links closed) 

vikiːpiːɖijɑː maːit ̪ʰiliː liⁿkə 

vid ̪eːɦə (pət ̪rikɑː) https://mai.wikipedia.org/s/kgv 

inʈərəneːʈəkə sⁿsɑːrəmeː maːit ̪ʰiliː bʰɑːʂɑː https://mai.wikipedia.org/s/s6h 

bʰɑːləsərikə gɑːcʰə https://mai.wikipedia.org/s/ipm 

vid ̪eːɦə https://mai.wikipedia.org/s/ie1 

vid ̪eːɦəkə pʰeːsəbukə bʰərsənə https://mai.wikipedia.org/s/iu1 

vid ̪eːɦə səmmɑːnə https://mai.wikipedia.org/s/jc2 

vid ̪eːɦə ɑːrkɑːibʰə https://mai.wikipedia.org/s/jc0 

vid ̪eːɦə mit ̪ʰilɑː rət ̪nə https://mai.wikipedia.org/s/jc3 

vid ̪eːɦə mit ̪ʰilɑːkə kʰoːɟə https://mai.wikipedia.org/s/jc4 

vid ̪eːɦə suːcənɑː sⁿpərkə ənveːʂəɳə https://mai.wikipedia.org/s/jc5 

ɕrut ̪i prəkɑːɕənə https://mai.wikipedia.org/s/iu7 

ənəcinɦɑːrə ɑːkʰərə https://mai.wikipedia.org/s/ion 

maːit ̪ʰiliː gəɟələ https://mai.wikipedia.org/s/idz 

maːit ̪ʰiliː bɑːlə gəɟələ https://mai.wikipedia.org/s/iex 

maːit ̪ʰiliː bʰəkt ̪i gəɟələ https://mai.wikipedia.org/s/if1 

http://translatewiki.net/wiki/Project:Translator 

http://meta.wikimedia.org/wiki/Requests_for_new_languages/Wikipedia_Maithili  

http://www.videha.co.in/
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http://translatewiki.net/wiki/Special:Translate?task=untranslated&group=core-

mostused&limit=2000&language=mai 

http://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/mai 

http://translatewiki.net/wiki/MediaWiki:Mainpage/mai 

əⁿt ̪imə pɑːⁿcuː sɑːiʈə vikiː maːit ̪ʰiliː proːɟeːkʈəkə əcʰi। eːɦi liⁿkə səbʰə pərə ɟɑː kəjə 

proːɟeːkʈəkeːⁿ ɑːgɑːⁿ bəɽʱɑːuː। (links closed) 

 əmeːɟənə əleːksɑː maːit ̪ʰiliː (ɕiːgʰrə....) 

  

"vikiːpiːɖijɑː"meː maːit ̪ʰiliːkəbɑːd ̪ə maːit ̪ʰiliː "guːgələ ʈrɑːnsəleːʈə"meː seːɦoː.. əgilɑː ləkʂjə 

"əmeːɟənə əleːksɑː" 

 

vid ̪eːɦəkə t̪eːsərə əⁿkəmeː (०१ pʰərəbəriː २००८) ɟeː kʰuɕəkʰəbəriː pɑːʈʰəkə loːkənikeːⁿ maːit̪ʰiliː 

vikiːpiːɖijɑːkə səmbənd ̪ʰəmeː d ̪eːlə geːlə cʰələ t ̪əkərə sukʰəd ̪ə pəriɳət ̪i kəeːkə sɑːlə pəɦineː 

bʰeːʈələ cʰələ। 

maːit ̪ʰiliː guːgələ ʈrɑːnsəleːʈəkə səmbənd ̪ʰəmeː vid ̪eːɦəkə pʰeːsəbukə pɹ̩ʂʈʰəpərə २०११ meː 

d̪eːlə geːlə t ̪əkərə sukʰəd̪ə pəriɳət ̪i ११ məiː २०२२ keːⁿ bʰeːʈələ। 

maːit ̪ʰiliː əmeːɟənə əleːksɑːkə seːɦoː ɑːrəmbʰə ɕiːgʰreː ɦəeːt̪ə। 

(liⁿkə-skriːnəcit ̪rə niːcɑːⁿ d̪eːlə ɟɑː rəɦələ əcʰi।) 

https://books.google.co.in/books?id=VC-

BD5Ad6z4C&lpg=PA1&pg=PA2#v=onepage&q&f=false 

https://www.facebook.com/groups/videha/permalink/138489416229195/ 

  

   

http://www.videha.co.in/
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oːɦi səməjəmeː vid ̪eːɦə səmpɑːd ̪əkə məɳɖələmeː iː loːkəni rəɦət̪ʰi: səɦə-səmpɑːd ̪əkə: 

umeːɕə mⁿɖələ । səɦɑːjəkə səmpɑːd ̪əkə: ɕivə kumɑːrə ɟʰɑː ɑː munnɑːɟiː (mənoːɟə kumɑːrə 

kərɳə) । bʰɑːʂɑː səmpɑːd ̪ənə: nɑːgeːnd̪rə kumɑːrə ɟʰɑː ɑː pəɲɟiːkɑːrə vid̪jɑːnənd ̪ə ɟʰɑː । kəlɑː-

səmpɑːd ̪ənə: vəniːt ̪ɑː kumɑːriː ɑː rəɕmi reːkʰɑː sinɦɑː । səmpɑːd ̪əkə-ɕoːd̪ʰə-ənveːʂəɳə: ɖə़ . 

ɟəjɑː vərmɑː ɑː ɖə़ . rɑːɟiːvə kumɑːrə bərmɑː । səmpɑːd ̪əkɑː nɑːʈəkə-rⁿgəmⁿcə-cələcit ̪rə: 

beːcənə ʈʰɑːkurə। səmpɑːd̪əkə suːcənɑː-səmpərkə-səmɑːd ̪ə: puːnəmə mⁿɖələ ə prijⁿkɑː ɟʰɑː। 

səmpɑːd ̪əkə ənuvɑːd ̪ə vibʰɑːgə: viniːt ̪ə ut ̪pələ । spəʂʈə əcʰi ɟeː "səmpɑːd̪əkə ənuvɑːd ̪ə 

vibʰɑːgə" viniːt ̪ə ut ̪pələ (ɑːbə əsisʈeːnʈə proːpʰeːsərə, ɑːi.ɑːi.eːmə.siː. ɟəmmuː) kə viɕeːʂə 

səɦəjoːgə rəɦələ, ɑːɕiːʂə ənəcinɦɑːrə səmpɑːd ̪əkə məɳɖələ meː nəɦijoː rəɦəlɑː ut ̪t ̪ərə koːnoː 

səmpɑːd ̪əkəsⁿ kəmə kɑːɟə naːi kəraːit ̪ə cʰət ̪ʰi। maːit ̪ʰiliː  ़kə pɑːʈʰəkə vərgə seːɦoː əpənə 

jət ̪ʰɑːɕəkt ̪i joːgəd̪ɑːnə d̪eːləni। 

https://books.google.co.in/books?id=zmIugpjpOKYC&lpg=PA1&pg=PA600#v=onepa

ge&q&f=false 

https://books.google.co.in/books?id=-

U04e5FfnTEC&lpg=PA1&pg=PA405#v=onepage&q&f=false 

  

guːgələ ʈrɑːnsəleːʈəkeːⁿ ɑːrə puʂʈə kərəbɑːkə kʰəgət ̪ɑː cʰaːi t ̪əi leːlə əgilɑː kɑːɟə əɽʱɑː rəɦələ 

cʰiː: 

https://translate.google.com/about/contribute/ 

 

guːgələ ʈrɑːnsəleːʈə kɑːrjəkrəmə d ̪eːkʰuː 

https://youtu.be/nP-nMZpLM1A 

Google Translate:04:45to06:25 (24 new languages at 06:00) 

Detailed Description 

http://www.videha.co.in/
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Tune in to find out about how we're furthering our mission to organize the world’s 

information and make it universally accessible and useful. To watch this keynote with 

American Sign Language (ASL) interpretation, please click here: 

https://youtu.be/PeUXBvRExic   

0:00 Opening Film 

1:47 Introduction, Sundar Pichai 

6:21 Knowledge 

15:45 Knowledge&Search 

27:15 Skin Tone Equity 

32:00 Computing 

33:08 Assistant 

43:34 Computing: AI Test Kitchen 

53:08 Safer with Google 

1:04:38 Safer Way to Search 

1:11:20 Android: Opening 

1:45:45 Android: Wear OS&Tablet 

1:25:32 Android: Better Together 

1:31:22 Hardware: Opening 

1:33:22 Hardware: Pixel Phone&Buds 

1:45:44 Hardware: Ambient&Beyond the Phone 

1:54:32 Augmented Reality&Close 
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vid ̪eːɦə:maːit ̪ʰiliː sɑːɦit ̪jə ɑːnd ̪oːlənə: mɑːnuʂiːmiɦə sⁿskɹ̩t ̪ɑːm: VIDEHA: AN IDEA 

FACTORY 

(c)२०००-२०२२. sərvɑːd ̪ʰikɑːrə leːkʰəkɑːd̪ʰiːnə ɑː ɟət ̪əऽ leːkʰəkəkə nɑːmə naːi əcʰi t ̪ət ̪əऽ 

sⁿpɑːd̪əkɑːd̪ʰiːnə। vid ̪eːɦə- prət ̪ʰəmə maːit ̪ʰiliː pɑːkʂikə iː-pət ̪rikɑː ISSN 2229-547X 

VIDEHA səmpɑːd ̪əkə: gəɟeːnd̪rə ʈʰɑːkurə। səɦə-səmpɑːd ̪əkə: ɖə़  umeːɕə mⁿɖələ। səɦɑːjəkə 

səmpɑːd ̪əkə: rɑːmə vilɑːsə sɑːɦu, nənd ̪ə vilɑːsə rɑːjə, sənd ̪iːpə kumɑːrə sɑːpʰiː ɑː munnɑːɟiː 

(mənoːɟə kumɑːrə kərɳə)। səmpɑːd ̪əkə- nɑːʈəkə-rⁿgəmⁿcə-cələcit ̪rə- beːcənə ʈʰɑːkurə। 

səmpɑːd ̪əkə- suːcənɑː-səmpərkə-səmɑːd ̪ə- puːnəmə mⁿɖələ। səmpɑːd ̪əkə -st ̪riː koːnɑː- irɑː 

məllikə।  

rəcənɑːkɑːrə əpənə maːulikə ɑː əprəkɑːɕit ̪ə rəcənɑː (ɟəkərə maːulikət ̪ɑːkə sⁿpuːrɳə 

ut ̪t ̪ərəd̪ɑːjit ̪və leːkʰəkə gəɳəkə məd ̪ʰjə cʰənɦi) editorial.staff.videha@gmail.com keːⁿ meːlə 

əʈaːicəmeːɳʈəkə ruːpəmeːⁿ .doc, .docx, .rtf vɑː .txt pʰə़ rmeːʈəmeː pəʈʰɑː səkaːi cʰət ̪ʰi। eːt̪əऽ 

prəkɑːɕit ̪ə rəcənɑː səbʰəkə kə़ piːrɑːiʈə leːkʰəkə/sⁿgrəɦəkərt̪t̪ɑː loːkənikə ləgəmeː 

rəɦət ̪ənɦi, 'vid ̪eːɦə' prət ̪ʰəmə maːit ̪ʰiliː pɑːkʂikə iː pət ̪rikɑː mɑːt̪rə eːkərə prət ̪ʰəmə 

prəkɑːɕənəkə/ priⁿʈə-veːbə ɑːrkɑːivəkə/ ɑːrkɑːivəkə ənuvɑːd ̪əkə ɑː ɑːrkɑːivəkə iː-

prəkɑːɕənə/ priⁿʈə-prəkɑːɕənəkə əd ̪ʰikɑːrə aːi iː-pət ̪rikɑːkeːⁿ cʰaːi, ɑː seː ɦɑːni-lɑːbʰə rəɦit ̪ə 

ɑːd̪ʰɑːrəpərə cʰaːi ɑː t ̪aːiⁿ aːi leːlə koːnoː rə़ jəlʈiːkə/ pɑːriɕrəmikəkə prɑːvəd ̪ʰɑːnə naːi cʰaːi। 

t ̪eːⁿ rə़ jəlʈiːkə/ pɑːriɕrəmikəkə iccʰukə vid ̪eːɦəsⁿ naːi ɟuɽət ̪ʰi, seː ɑːgrəɦə। rəcənɑːkə sⁿgə 

rəcənɑːkɑːrə əpənə sⁿkʂipt ̪ə pəricəjə ɑː əpənə skaːinə kəeːlə geːlə pʰoːʈoː pəʈʰeːt̪ɑːɦə, seː 

ɑːɕɑː kəraːit ̪ə cʰiː। rəcənɑːkə əⁿt ̪əmeː ʈɑːipə rəɦəjə, ɟeː iː rəcənɑː maːulikə əcʰi, ɑː pəɦilə 

prəkɑːɕənəkə ɦeːt ̪u vid ̪eːɦə (pɑːkʂikə) iː pət ̪rikɑːkeːⁿ d̪eːlə ɟɑː rəɦələ əcʰi। meːlə prɑːpt ̪ə 

ɦoːjəbɑːkə bɑːd ̪ə jət ̪ʰɑːsⁿbʰəvə ɕiːgʰrə ( sɑːt ̪ə d ̪inəkə bʰiːt ̪ərə) eːkərə prəkɑːɕənəkə əⁿkəkə 

suːcənɑː d ̪eːlə ɟɑːjət ̪ə।  eːɦi iː pət ̪rikɑːkeːⁿ ɕriːmət̪i ləkʂmiː ʈʰɑːkurə d̪vɑːrɑː mɑːsəkə ०१ ɑː १५ 

t ̪it̪ʰikeːⁿ iː prəkɑːɕit̪ə kəeːlə ɟɑːit ̪ə əcʰi। 

(c) २०००-२०२२ sərvɑːd ̪ʰikɑːrə surəkʂit ̪ə। vid̪eːɦəmeː prəkɑːɕit ̪ə səbʰəʈɑː rəcənɑː ɑː ɑːrkɑːivəkə 

sərvɑːd ̪ʰikɑːrə rəcənɑːkɑːrə ɑː sⁿgrəɦəkərt̪t ̪ɑːkə ləgəmeː cʰənɦi। bʰɑːləsərikə gɑːcʰə ɟeː sənə 

२००० sⁿ jɑːɦuːsiʈiːɟəpərə cʰələ http://www.geocities.com/.../bhalsarik_gachh.html , 

http://www.geocities.com/ggajendra   ɑːd̪i liⁿkəpərə  ɑː əkʰənoː ५ ɟulɑːi २००४ kə poːsʈə 

http://gajendrathakur.blogspot.com/2004/07/bhalsarik-gachh.html  (kicʰu d ̪inə leːlə 

http://www.videha.co.in/
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